
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer maakt ingevolge artikel
21.6, vierde lid, van de Wet milieube-
heer van het Besluit ammoniakemissie
huisvesting veehouderij bekend dat
gedurende vier weken na dagtekening
van deze Staatscourant een ieder
schriftelijk zijn zienswijze naar voren
kan brengen over onderstaand ont-
werp van een algemene maatregel van
bestuur.
Adres: Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer
t.a.v. DGM/BWL – IPC 660
Postbus 30945
2500 GX Den Haag

Besluit van …, houdende wijziging van
het Besluit ammoniakemissie huisves-
ting veehouderij (interne saldering)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods,
Koningin der Nederlanden, Prinses
van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de
Staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer van ... 2007, nr.
DJZ2007..., Directie Juridische
Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan
in overeenstemming met Onze
Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit;
Gelet op artikel 8.44 van de Wet
milieubeheer;
De Raad van State gehoord (advies
van ..., nr. W...);
Gezien het nader rapport van Onze
Staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer van ..., nr. DJZ...,
Directie Juridische Zaken, afdeling
Wetgeving, uitgebracht in overeen-
stemming met Onze Minister van
Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I
Het Besluit ammoniakemissie huisves-
ting veehouderij wordt als volgt
gewijzigd:

A
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt aan het eind
na ‘maximale emissiewaarde’ inge-
voegd: ‘dan wel de emissiewaarde die
het bevoegd gezag heeft vastgesteld
op grond van artikel 2a, eerste lid’. 
2. Na het eerste lid wordt een nieuw
tweede lid ingevoegd onder vernum-
mering van het tweede en derde lid
tot derde en vierde lid:
Aan het eerste lid wordt ook vol-
daan, indien de som van de ammo-
niakemissies uit de tot de veehouderij
behorende huisvestingssystemen niet
groter is dan de som van de ammo-
niakemissies die deze huisvestingssys-
temen zouden veroorzaken indien
voldaan wordt aan het eerste lid. Een
huisvestingssysteem dat op 1 januari
2007 nog niet in de veehouderij aan-
wezig was, voldoet afzonderlijk aan
het eerste lid.
3. In het nieuwe vierde lid wordt de
aanduiding ‘Het tweede lid’ vervan-
gen door: Het derde lid.

B
Na artikel 2 wordt een nieuw artikel
ingevoegd, luidende:

Artikel 2a
Indien tot een in artikel 2, eerste lid,
bedoelde veehouderij een gpbv-instal-
latie behoort en met de in artikel 2,
eerste lid, bedoelde maximale emissie-
waarde niet wordt voldaan aan de
artikelen 8.8 en 8.11, derde lid, van
de Wet milieubeheer, stelt het
bevoegd gezag voor een tot de gpbv-
installatie behorend huisvestingssys-
teem een strengere emissiewaarde
vast.
Indien tot een in artikel 2, eerste lid,
bedoelde veehouderij een gpbv-instal-
latie behoort en met de in artikel 4,
eerste lid, bedoelde tijdstippen voor
de aanpassing van een bestaand huis-
vestingssysteem niet wordt voldaan
aan de artikelen 8.8 en 8.11, derde
lid, van de Wet milieubeheer, stelt het
bevoegd gezag voor een tot de gpbv-
installatie behorend huisvestingssys-
teem een eerder tijdstip vast.

C
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt na ‘aangege-
ven’ ingevoegd: ‘, dan wel tot het
tijdstip dat het bevoegd gezag heeft
vastgesteld op grond van artikel 2a,
tweede lid’.
2. In het tweede lid vervalt ‘en het
een veehouderij betreft die niet valt
onder de werkingssfeer van de
Richtlijn nr. 96/61/EG van de Raad
van de Europese Unie van 24 septem-
ber 1996 inzake geïntegreerde preven-
tie en bestrijding van verontreiniging
(PbEG L257)’.

D
Bijlage 1 bij het Besluit ammoniake-
missie huisvesting veehouderij wordt
als volgt gewijzigd:
In de vierde noot wordt ‘paragraaf
3.2 van het Legkippenbesluit 2003’
vervangen door ‘paragraaf 3.1 van
het Legkippenbesluit 2003’.

E
Bijlage 2 bij het Besluit ammoniake-
missie huisvesting veehouderij wordt
vervangen door de bij dit besluit
behorende bijlage.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking vier
weken na de datum van uitgifte van
het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met
de daarbij behorende bijlagen en nota
van toelichting in het Staatsblad zal
worden geplaatst.

…
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
…
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VROM

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit 
ammoniakemissie huisvesting veehouderij (interne saldering)



Nota van toelichting

1. Algemene toelichting

1.1. Doel en aanleiding

Dit besluit wijzigt het Besluit ammo-
niakemissie huisvesting veehouderij
(hierna: Besluit huisvesting) op een
drietal onderdelen. 

1. Mogelijk maken van ‘intern salde-
ren’
Intern salderen betekent dat als in
een deel van de huisvestingssystemen
van een inrichting een techniek wordt
toegepast die een lagere emissie tot
gevolg heeft dan wettelijk vereist is,
overige huisvestingssystemen (voorlo-
pig) niet behoeven te worden aange-
past, op voorwaarde dat tenminste
dezelfde reductie wordt bereikt als de
huisvestingssystemen afzonderlijk
zouden voldoen aan de emissienor-
men.
Vanuit de veehouderijsector en de
Tweede Kamer is gevraagd om intern
salderen mogelijk te maken, omdat
daarmee aanzienlijke kostenvoordelen
zouden zijn te behalen ten opzichte
van een systeem waarbij alle huisves-
tingssystemen afzonderlijk aan de
emissie-eisen van het Besluit huisves-
ting moeten voldoen. Uit een daartoe
in opdracht van het ministerie van
VROM uitgevoerd onderzoek door
het LEI bleek dat dit inderdaad het
geval was.1 In verband daarmee is op
28 juni 2006 aan de Tweede Kamer
toegezegd dat intern salderen moge-
lijk zal worden gemaakt.2

Ook uit het oogpunt van milieu kan

intern salderen voordelen bieden. Het
LEI verwacht dat intern salderen
namelijk zal leiden tot het toepassen
van meer duurzame technieken en tot
het vaker toepassen van luchtwassers.
Dat zal tot gevolg hebben dat tegelijk
met de reductie van de emissie van
ammoniak ook een aanzienlijke
reductie van geur en (fijn) stof zal
plaatsvinden.

2. Laten vervallen datum 30 oktober
2007 
Het Besluit huisvesting – waarin
emissiegrenswaarden ten aanzien van
de ammoniakemissie uit huisvestings-
systemen worden gesteld – verplicht
in bijlage 2 bij het besluit inrichtingen
die vallen onder de IPPC-richtlijn3,
hierna inrichtingen met gpbv-installa-
ties genoemd, voor 30 oktober 2007
te voldoen aan maximale emissie-
eisen. Het is mogelijk dat het bevoegd
gezag bij de beoordeling van de beste
beschikbare technieken (BBT) op
grond van het besluit bij een inrich-
ting met een gpbv-installatie tot de
conclusie komt dat een bestaand huis-
vestingssysteem ook nog na 30 okto-
ber 2007 voor een bepaalde periode
kan worden toegestaan zonder aan-
passingen. Het huidige Besluit huis-
vesting biedt die mogelijkheid niet.
Door de datum van 30 oktober 2007
te laten vervallen in het besluit wordt
een individuele beoordeling per
inrichting door het bevoegd gezag op
dit aspect mogelijk gemaakt. Een toe-
zegging met deze strekking is op 31
oktober 2006 aan de Tweede Kamer
gedaan.4

3. Introduceren afwijkingsbevoegdheid
bij IPPC-veehouderijen 
Op grond van recente jurisprudentie
van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State over andere
8.44-amvb’s moet worden aangeno-
men dat de IPPC-richtlijn in alle
gevallen een individuele beoordeling
vereist, waarbij zonodig wordt afge-
weken van de algemene regels. Dit
geldt zowel met betrekking tot het
vaststellen van het niveau van BBT
als ook ten aanzien van de mogelijk-
heid om vanwege de technische ken-
merken en de geografische ligging
van een installatie alsmede de plaatse-
lijke milieuomstandigheden strengere
emissie-eisen op te leggen dan op
grond van BBT gerealiseerd kunnen
worden. Het huidige Besluit huisves-
ting kent deze vereiste afwijkingsbe-
voegdheid niet.

1.2. Intern salderen

In het huidige Besluit huisvesting is
niet voorzien in de mogelijkheid van
het zogenaamde intern salderen.
Intern salderen is één van de instru-
menten waarmee invulling gegeven
kan worden aan het streven dat in
artikel 8.12 Wet milieubeheer is neer-
gelegd om bij vergunningverlening
doelvoorschriften (waaronder emissie-
eisen) te stellen boven middelvoor-
schriften. Het stellen van emissie-
eisen zonder dat daarbij een bepaalde
techniek wordt voorgeschreven is
overigens ook een belangrijke eis van
de IPPC-richtlijn (artikel 9, derde en
vierde lid IPPC-richtlijn). Bij de wijzi-
ging van de Wet milieubeheer vanwe-
ge de verduidelijking in verband met
de IPPC-richtlijn is artikel 8.12 Wet
milieubeheer daarop aangepast. Door
het stellen van doelvoorschriften in de
vorm van emissie-eisen krijgen de
inrichtinghouders de vrijheid en de
verantwoordelijkheid om zelf te bepa-
len op welke wijze voldaan wordt aan
deze emissie-eisen. De maximaal toe-
gestane emissie uit de inrichting
wordt bepaald aan de hand de maxi-
male emissiewaarden van het Besluit
huisvesting. De feitelijke invulling
geschiedt door de inrichtinghouder
zelf aan de hand van zijn eigen
bedrijfssituatie. Het spreekt voor zich
dat ten tijde van de vergunningverle-
ning voldoende zekerheid moet
bestaan dat de maximaal toegestane
ammoniakemissie niet wordt over-
schreden. Om op dit punt duidelijk-
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Bijlage 2 bij het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij 

1 Indien het een huisvestingssysteem betreft waarvoor de vergunning is verleend na 1-1-1997, geldt als
datum 1-1-2012.
2 Voor de bepaling van het aantal dieren worden de bij de kraamzeugen behorende biggen (de niet-
gespeende biggen) niet meegeteld.



heid en zekerheid te verschaffen aan
het bevoegd gezag is in de Wet
ammoniak en veehouderij bepaald
dat een Wm-vergunning niet mag
worden geweigerd als de totale
ammoniakemissie uit de huisvestings-
systemen van een inrichting niet gro-
ter is dan wanneer elk huisvestings-
systeem afzonderlijk zou voldoen aan
de maximale emissiewaarden van het
Besluit huisvesting of, voor zover het
inrichtingen met gpbv-installaties
betreft, aan de in de eventuele in de
vergunning op te nemen strengere
eisen in verband met de technische
kenmerken en de geografische ligging
van een installatie alsmede de plaatse-
lijke milieuomstandigheden.
Met het regelen van intern salderen
wordt het Besluit huisvesting in over-
eenstemming gebracht met de gewij-
zigde Wet ammoniak en veehouderij.

De mogelijkheid van intern salde-
ren is speciaal bedoeld om te voorko-
men dat kostbare investeringen moe-
ten worden gedaan in bestaande
huisvestingssystemen, terwijl dat
bedrijfseconomisch gezien ongunstig
uitwerkt. In meer dan de helft van de
veehouderijen zijn meerdere huisves-
tingssystemen aanwezig die veelal ver-
schillend van ouderdom zijn. Dit
betekent dat de afschrijvingstermij-
nen, gemiddeld 15 à 25 jaar, en daar-
mee de vervanging in de tijd veelal is
gespreid. Intern salderen kan ertoe
bijdragen dat emissiereducerende
technieken in een inrichting als geheel
eerder economisch haalbaar zijn dan
wanneer rekening zou worden gehou-
den met de kosten en de baten om
bestaande huisvestingssystemen elk
afzonderlijk aan de emissie-eisen aan
te passen. Nieuwe huisvestingssyste-
men moeten overigens wel direct vol-
doen aan de voornoemde ammonia-
kemissie-eisen.

Uit eerder genoemd onderzoek van
het LEI blijkt dat het toestaan van
intern salderen met name voor grote-
re varkenshouderijen een belangrijke
kostenbesparing kan opleveren. Het
onderzoek geeft aan dat intern salde-
ren voor pluimveehouderijen momen-
teel nog weinig perspectief biedt.
Door het beschikbaar komen van
nieuwe ammoniakarme systemen zal
het in de toekomst waarschijnlijk ook
voor pluimveehouderijen economisch
aantrekkelijker worden om intern te
salderen.

Naast directe kostenbesparing zijn
er meer voordelen verbonden aan

intern salderen. Het LEI noemt in
zijn onderzoeksrapport: minder kapi-
taalvernietiging, een betere financier-
baarheid vanwege een lagere investe-
ringsbehoefte en, in het algemeen,
meer ruimte voor ondernemerschap
in de vorm van meer keuzevrijheid.

Vanuit het perspectief van het
milieu heeft intern salderen geen
nadelen. Op inrichtingsniveau moet
immers evenveel emissiereductie wor-
den gerealiseerd dan wanneer alle
huisvestingssystemen afzonderlijk aan
de emissie-eisen van het besluit zou-
den voldoen. Bovendien wordt door
het toestaan van intern salderen de
toepassing van innovatieve technieken
zoals (gecombineerde) luchtwassers
bevorderd. Daardoor zal naar ver-
wachting tegelijk met de reductie van
de ammoniakemissie ook een aan-
zienlijke reductie van geur en (fijn)
stof worden bewerkstelligd. Zonder
de mogelijkheid van intern salderen
zou deze kans op een integrale aan-
pak van milieuproblemen waarschijn-
lijk worden gemist. 

De werkwijze met betrekking tot
intern salderen is als volgt. 
Eerst wordt aan de hand van de aan-
gevraagde huisvestingssystemen en
het aantal en soort te houden dieren
een optelsom gemaakt van de ammo-
niakemissies uit de afzonderlijke huis-
vestingssystemen. Dit resulteert in de
totale ammoniakemissie van de
inrichting in de aangevraagde situatie.
Deze ammoniakemissie wordt verge-
leken met de totale omvang van de
ammoniakemissie die de inrichting
zou veroorzaken als alle huisvestings-
systemen exact aan de maximale
emissiewaarden van het Besluit huis-
vesting zouden voldoen. Deze wordt
berekend door het aantal te houden
dieren te vermenigvuldigen met de
voor de betreffende diercategorie gel-
dende maximale emissiewaarde in bij-
lage 1 van het besluit. Indien de
ammoniakemissie uit de inrichting op
basis van de aangevraagde situatie
gelijk is aan of lager is dan deze bere-
kende ammoniakemissie, wordt vol-
daan aan de eisen van dit gewijzigde
Besluit huisvesting. Er zijn dan ook
geen verdere aanpassingen van de
huisvestingssystemen nodig. In de
oorspronkelijke situatie zou elk
afzonderlijk huisvestingssysteem moe-
ten voldoen aan de maximale emissie-
waarden. Dat impliceert dat elk huis-
vestingssysteem dat daaraan niet
voldoet, zou moeten worden aange-

past dan wel vernieuwd teneinde te
kunnen voldoen aan het besluit.

Het voordeel van intern salderen is
tijdelijk. Nieuwe huisvestingssystemen
zullen ook bij intern salderen moeten
voldoen aan de emissienormen van
het besluit. Na verloop van tijd zullen
alle huisvestingssystemen aan vervan-
ging toe zijn. Het LEI verwacht dat
als gevolg daarvan alle huisvestings-
systemen uiterlijk in 2030 emissiearm
zullen zijn uitgevoerd.

1.3. Vervallen datum 30 oktober 2007

Het Besluit huisvesting legt generiek
BBT voor 2010 vast.
Bij de bepaling daarvan is naast het
BBT-referentiedocument voor de
intensieve veehouderij en de aspecten
die in bijlage IV van de IPPC-richtlijn
worden genoemd ook rekening
gehouden met de specifieke
Nederlandse ammoniakproblematiek
in relatie tot de verplichtingen die
voortvloeien uit de NEC-richtlijn5.
In bijlage 2 van het Besluit huisves-
ting is per diercategorie de datum
aangegeven waarop bestaande huis-
vestingssystemen die niet voldoen aan
de maximale emissiewaarden, uiterlijk
moeten zijn aangepast dan wel ver-
vangen. In deze bijlage is thans
bepaald dat, in tegenstelling tot de
overige inrichtingen, voor inrichtin-
gen met gpbv-installaties 30 oktober
2007 als uiterste datum geldt waarop
bestaande huisvestingssystemen moe-
ten voldoen aan de ammoniakemissie-
eisen van het besluit. Dit in verband
met de IPPC-richtlijn waarin is
bepaald dat vóór 31 oktober 2007
aan de richtlijn moet worden vol-
daan. Voor de overige inrichtingen
gelden ruimere termijnen afhangend
van het type huisvestingssysteem.
Hierdoor moeten inrichtingen met
gpbv-installaties eerder voldoen aan
de generieke ammoniakemissie-eisen
van het besluit dan de overige inrich-
tingen uit de sector. 
De bepaling in bijlage 2 is aanleiding
geweest voor discussie met de veehou-
derijsector, met als resultaat dat een
toezegging is gedaan door middel van
een brief aan de Tweede Kamer van
31 oktober 2006. De toezegging komt
erop neer dat de datum van 30 okto-
ber 2007 wordt ‘geschrapt’ uit bijlage
2 bij het Besluit huisvesting.
Het vervallen van genoemde datum
in het besluit, betekent overigens niet
dat die datum niet meer van belang
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is. Uiterlijk 30 oktober 2007 zullen
alle gpbv-installaties aan de IPPC-
richtlijn moeten voldoen. In artikel
22.1a van de Wet milieubeheer is
namelijk bepaald dat het bevoegd
gezag ervoor moet zorgen dat milieu-
vergunningen waartoe gpbv-installa-
ties behoren, uiterlijk met ingang van
31 oktober 2007 in overeenstemming
zijn met de IPPC-richtlijn. Wel ont-
staat er door het laten vervallen van
genoemde datum in het besluit ruimte
voor het bevoegd gezag bij de beoor-
deling van BBT voor inrichtingen met
gpbv-installaties. Indien het bevoegd
gezag aan de hand van de vergunnin-
gaanvraag van oordeel is dat er voor
bestaande huisvestingssystemen facto-
ren zijn waardoor er ook ná 30 okto-
ber 2007 met minder strenge emissie-
eisen dan die van het besluit volstaan
kan worden, is dat toegestaan. Dit
kan aan de orde zijn indien inrichtin-
gen gedwongen worden om veel eer-
der aanpassingen door te voeren dan
de binnen de sector gebruikelijke
afschrijvingstermijnen. Het bevoegd
gezag krijgt nu de mogelijkheid daar
rekening mee te houden. Uiteraard
zal in het kader van de vergunning-
verlening het eventuele verschuiven
van de termijn van aanpassing van
bestaande huisvestingssystemen tot na
30 oktober 2007 deugdelijk moeten
worden gemotiveerd.
Uit het onderzoek van het LEI blijkt
dat in de pluimveehouderij de tech-
nieken om de ammoniakemissie te
verminderen vaak gekoppeld zijn aan
de inrichting van de stal, het huisves-
tingssysteem. De binnen de pluimvee-
sector gebruikelijke afschrijvingster-
mijn voor huisvestingssystemen
bedraagt 10 à 12 jaar. Voor de var-
kenshouderij hangt de afschrijvings-
termijn van meer factoren af. Ook het
al of niet uitvoeren van technische
aanpassingen en/of onderhoud kan
van invloed zijn op de levensduur.
Voor de varkenssector is 15 à 25 jaar
gangbaar.

1.4. Afwijkingsbevoegdheid bij IPPC-
veehouderijen

Met het Besluit huisvesting is BBT
met betrekking tot ammoniakemissie
in de vorm van concrete emissie-eisen
per diercategorie generiek voor de
sector gegeven. Voor sommige inrich-
tingen met gpbv-installaties kan dit
echter nog onvoldoende zijn om te
kunnen voldoen aan het noodzakelij-

ke beschermingsniveau van de IPPC-
richtlijn.
In de afgelopen jaren is uit diverse
uitspraken van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State
gebleken dat het bevoegd gezag voor
inrichtingen met gpbv-installaties in
het kader van vergunningverlening
niet zonder meer kan verwijzen naar
algemene regels, maar dat bij elke
vergunning een expliciete toetsing
dient plaats te vinden aan het in het
kader van de IPPC-richtlijn vereiste
beschermingsniveau. Dit is met name
van belang in verband met het vereis-
te in artikel 9, vierde lid IPPC-richt-
lijn. Hierin is bepaald dat de techni-
sche kenmerken en de geografische
ligging van een installatie alsmede de
plaatselijke milieuomstandigheden
aanleiding kunnen zijn om strengere
emissie-eisen op te leggen dan op
grond van BBT gerealiseerd kan wor-
den.Dit betekent dat het bevoegd
gezag zonodig moet kunnen afwijken
van de emissie-eisen uit het Besluit
huisvesting ten einde strengere emis-
sie-eisen te stellen.

Een besluit op grond van artikel
8.44 Wet milieubeheer, zoals het
onderhavige, laat een dergelijke afwij-
kingsbevoegdheid toe, mits dat op
grond van artikel 8.44, vierde lid,
expliciet is geregeld in het betreffende
besluit. In het huidige Besluit huisves-
ting is van deze mogelijkheid geen
gebruik gemaakt. Met dit wijzigings-
besluit wordt in lijn met de verplich-
tingen vanuit IPPC-richtlijn de afwij-
kingsbevoegdheid ten aanzien van
inrichtingen met gpbv-installaties
geregeld. 
Om ten behoeve van vergunningverle-
ning aan inrichtingen met gpbv-
installaties meer duidelijkheid te ver-
schaffen in situaties waarin strengere
emissie-eisen moeten worden gesteld
dan volgt uit de toepassing van BBT
wordt een beleidslijn voor de toepas-
sing van de IPPC-richtlijn voor de
beoordeling van de ammoniakemissie
vanuit veehouderijen ontwikkeld.6

1.5. Verhouding tot de IPPC-richtlijn

Het Besluit huisvesting geeft generie-
ke ammoniakemissie-eisen voor huis-
vestingssystemen. Op grond van arti-
kel 9, achtste lid, van de
IPPC-richtlijn kunnen de Lid-Staten
voor bijzondere categorieën installa-
ties bijzondere verplichtingen vaststel-
len in dwingende algemene voor-

schriften en niet in de vergunnings-
voorwaarden, mits een geïntegreerde
aanpak en een even hoog niveau van
bescherming van het milieu in zijn
geheel gewaarborgd zijn. Dit laat
onverlet dat bij Wm-vergunningverle-
ning de technische kenmerken van de
installatie, de geografische ligging van
de inrichting en de plaatselijke milieu-
omstandigheden in acht genomen
moeten kunnen worden. Met het
voorgenomen wijzigingsbesluit wordt
aan het bevoegd gezag de bevoegd-
heid gegeven verdergaande ammonia-
kemissie-eisen op te kunnen leggen
dan gesteld in het besluit indien de
technische kenmerken, de geografi-
sche ligging van de inrichting en de
plaatselijke milieuomstandigheden
hiertoe nopen.

1.6. Uitvoering en effecten

1.6.1. Effecten voor bedrijven

Administratieve lasten
De administratieve lasten voor de
veehouderijen liggen met name op het
vlak van vergunningverlening. Deze
lasten zijn gekwantificeerd en meege-
nomen in de Nulmeting VROM 2002
(Cluster 3b Inrichtingen IVB onder
3.6.8). Bij de latere wijziging van de
Wet milieubeheer in verband met de
IPPC-richtlijn is vastgesteld dat er
geen sprake is van wijziging van deze
lasten bij IPPC-inrichtingen.
Het Besluit huisvesting stelt eisen aan
de ammoniakemissie van veehouderij-
en. Dit leidt tot een vereenvoudiging
in de vergunningverlening wat betreft
ammoniakemissie-eisen. De afname
van de lasten vanwege deze vereen-
voudiging is bij de totstandkoming
van het besluit niet gekwantificeerd.
Onderhavig wijzigingsbesluit kan een
geringe toename van de lasten tot
gevolg hebben. Deze toename ont-
staat indien gebruik gemaakt wordt
van de mogelijkheid om intern te sal-
deren en kan als volgt worden
gekwantificeerd.
Het rapport Land en Tuinbouw cij-
fers 20067 geeft aan dat er in 2005 ca.
6100 gespecialiseerde varkens- en
pluimveebedrijven bestonden. Dit
rapport is gebaseerd op cijfers uit de
Landbouwtelling van het Centraal
Bureau voor de Statistiek. Deze cij-
fers zijn vervolgens bewerkt door het
LEI.
Het LEI8 schat dat 62% van de zeu-
genplaatsen en 63% van de vleesvar-
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kenplaatsen in verband met het huidi-
ge Besluit huisvesting nog moeten
worden aangepast. Voor deze inrich-
tingen zou intern salderen relevant
kunnen zijn. Voor de pluimveehoude-
rij geldt dat intern salderen voorals-
nog alleen voor de grote inrichtingen
extra mogelijkheden biedt.
Het LEI concludeert daarom dat
voor meer dan de helft van de dier-
plaatsen in de varkens- en pluimvee-
houderij intern salderen relevant zou
kunnen zijn. Daarbij geldt dat dit
afhangt van de technische of econo-
mische haalbaarheid. Dit betekent dat
in de praktijk circa 3050 inrichtingen
gebruik kunnen maken van de moge-
lijkheid om intern te salderen.
Vanwege verschillen in technische en
economische haalbaarheid zal het
aantal inrichtingen dat daadwerkelijk
gebruik zal maken van de mogelijk-
heid om te salderen lager liggen. 

De toename van de administratieve
lasten bij intern salderen is beperkt
omdat de hiervoor noodzakelijke
gegevens reeds deel uitmaken van de
verplicht te overleggen gegevens bij
een Wm-vergunningsaanvraag. Het
verschil zit in de benodigde bereke-
ning om aan te tonen dat de ammo-
niakemissie uit de inrichting als
geheel lager of gelijk is aan de emis-
sie-eisen van het besluit. Nu geschiedt
dat per huisvestingssysteem afzonder-
lijk. De belangenorganisaties hebben
aangegeven dat het aanleveren van de
berekening tot relatief weinig extra
lasten zal leiden omdat deze groten-
deels al gemaakt moeten worden bij
kostenberekeningen voor besluiten
over aanpassingen en de daarvoor
benodigde investeringen. Geschat
wordt dat een uur ruimschoots vol-
doende moet zijn om de berekening
uit te kunnen voeren. 
Indien alle inrichtingen waarvoor
intern salderen relevant kan zijn
daadwerkelijk gebruik zouden maken
van de mogelijkheid, bedragen de
administratieve lasten bij een uurta-
rief van € 45 : 3050 x 1 x 45 =
€ 137.250,00. Uitgaande van het feit
dat de betreffende bedrijven gemid-
deld eenmaal per 5 jaar een wijzi-
gings- of revisievergunning zullen
aanvragen, bedragen de extra admini-
stratieve lasten dan 1/5 deel, dus
€ 27.450,- per jaar.
De eventuele extra lasten worden
overigens ruimschoots gecompenseerd
met de verkregen flexibiliteit, vooral

vanwege de mogelijkheid om investe-
ringen gunstiger te kunnen spreiden.

Het laten vervallen van de datum
van 30 oktober 2007 en het opnemen
van de afwijkingsbevoegdheid heeft
geen invloed op de administratieve
lasten omdat het Besluit huisvesting
nog niet in werking is getreden. Wel
zal het wijzigingsbesluit voor de circa
1500 inrichtingen met gpbv-installa-
ties tot het gevolg kunnen hebben dat
de afname van de lasten ná inwer-
kingtreding van het besluit geringer
wordt.

Het ontwerpwijzigingsbesluit is ter
advies voorgelegd aan het
Adviescollege Toetsing
Administratieve Lasten (ACTAL).
Het College heeft op 15 februari 2007
besloten dat de toename van de
administratieve lasten dermate laag is
dat verder advies niet nodig is.

Overige effecten
Uit het reeds aangehaalde onderzoek
van het LEI blijkt dat als wordt aan-
genomen dat in alle situaties de tech-
nieken worden gekozen met de laag-
ste jaarkosten, de totale jaarkosten
voor ammoniakemissiereductie uitko-
men op € 98 miljoen. Hiervan komt
€ 85 miljoen voor rekening van de
varkenssector en € 13 miljoen voor de
pluimveesector. Met intern salderen
komen de totale kosten voor de
onderzochte sectoren op € 91 miljoen
per jaar, waarvan € 78 miljoen voor
de varkenssector. De geschatte directe
besparing in de kosten met intern sal-
deren komt daarmee uit op circa € 7
miljoen per jaar. Deze besparing
komt praktisch volledig ten goede
aan de varkenshouderij. Een deel van
de inrichtingen heeft echter al geïn-
vesteerd in de emissiebeperking voor
(een deel van) de dierplaatsen en
afhankelijk van de bedrijfssituatie zul-
len deze inrichtingen nog baat hebben
bij intern salderen. Geschat is dat, tot
het jaar 2010, nog 62% van de zeu-
genplaatsen en 63% van de vleesvar-
kenplaatsen aangepast moeten wor-
den om aan het Besluit huisvesting te
voldoen. De totale jaarkosten van
emissiebeperking voor deze dierplaat-
sen in de varkenshouderij bedragen
€ 53 miljoen zonder intern salderen
en € 49 miljoen met intern salderen.
Het effect van intern salderen voor
deze inrichtingen bedraagt dus € 4
miljoen per jaar. De daadwerkelijk
gerealiseerde kostenbesparing hangt
echter af van een aantal onzekere fac-

toren rondom de in het onderzoek
gehanteerde aannames, bijvoorbeeld
het aandeel vleesvarkensbedrijven
waar geen putaanpassing nodig is of
het aantal inrichtingen dat al werkt
met emissiearme huisvesting.
De directe kostenbesparing van intern
salderen is niet gelijk verdeeld over de
inrichtingen in de sector.
Varkensbedrijven verschillen qua leef-
tijd, bouwsituatie, aantal stallen en
omvang. Intern salderen zal naar ver-
wachting voor een deel van de inrich-
tingen financieel en bedrijfsecono-
misch een noodzaak zijn om
emissiebeperking te kunnen toepas-
sen. Voor andere inrichtingen is de
noodzaak minder sterk aanwezig.
Bovendien zullen met name de inrich-
tingen die in de nabijheid van zeer
kwetsbare natuurgebieden zijn gele-
gen met de strengere emissienormen
op grond van de Wet ammoniak en
veehouderij (in de zones van 250
meter, en buiten die zones vanwege
de IPPC-richtlijn) en de
Natuurbeschermingswet 1998 (imple-
mentatie van de Vogel-en
Habitatrichtlijn) worden geconfron-
teerd, waardoor zij niet of in mindere
mate van de voordelen van intern sal-
deren zullen kunnen profiteren. Daar
tegenover staat dat inrichtingen die in
het verleden al hebben geïnvesteerd in
emissiearme stallen die beter preste-
ren dan de emissienormen in het
besluit, het overschot (de extra reduc-
tie) alsnog kunnen benutten bij intern
salderen.

1.6.2. Effecten voor de overheid

Uitvoeringslasten
Intern salderen kan leiden tot een
lichte toename van de lasten. Deze
bestaat uit de controle van de bij de
vergunningsaanvraag in te dienen
berekening om aan te tonen dat
gesaldeerd kan worden. Het gaat hier
enkel om aanvragen van inrichtingen
die gebruik willen maken van de
mogelijkheid om intern te salderen,
voor inrichtingen die geen gebruik
willen maken van deze mogelijkheid
blijven de lasten ongewijzigd. 

Het ‘schrappen’ van de datum van
30 oktober 2007 uit de tabel van bij-
lage 2 bij het besluit heeft geen effect
voor de lasten van het bevoegd gezag.
Deze liggen hoofdzakelijk bij het
vaststellen van BBT in het kader van
de vergunningverlening hetgeen thans
ook al dient te gebeuren. Het schrap-

Uit: Staatscourant 27 maart 2007, nr. 61 / pag. 12 5



pen van de datum kan in bepaalde
gevallen een voor inrichtingen gunsti-
ger uitkomst van BBT opleveren
maar heeft geen gevolgen voor het
uitvoeren van de beoordeling zelf.
Het Besluit huisvesting geeft generie-
ke emissie-eisen voor ammoniak. Het
bepalen van BBT bij vergunningverle-
ning door het bevoegd gezag is daar-
door vereenvoudigd. Het bevoegd
gezag kan meestal volstaan met enkel
het toepassen van het besluit. In het
geval van inrichtingen met gpbv-
installaties zal het bevoegd gezag ech-
ter altijd een individuele afweging
moeten maken. Daarbij kan het
bevoegd gezag tot het oordeel komen
dat er factoren zijn die het toelaten
dat er voor de periode ná 30 oktober
2007 volstaan kan worden met min-
der strenge emissie-eisen. 

De afwijkingsbevoegdheid voor
gpbv-inrichtingen die in het wijzi-
gingsvoorstel is opgenomen is nieuw.
Deze bevoegdheid vraagt om een
aanvullende individuele beoordeling
door het bevoegd gezag bij vergun-
ningverlening. Deze beoordeling kan
in een beperkt aantal gevallen leiden
tot extra lasten bij het bevoegd gezag.
Omdat de IPPC-richtlijn deze
bevoegdheid vereist moet deze in het
Besluit huisvesting zijn opgenomen en
kunnen de eventuele hiermee gepaard
gaande extra lasten niet worden ver-
meden. Om de lasten van het
bevoegd gezag zoveel mogelijk te
reduceren is een beleidslijn ontwik-
keld voor de toepassing van de IPPC-
richtlijn bij de beoordeling van de
ammoniakemissie vanuit veehouderij-
en. Met deze beleidslijn wordt aan
het bevoegd gezag een hulpmiddel
aangereikt om te kunnen bepalen of
en wanneer er reden kan zijn verder-
gaande emissie-eisen op te leggen.
Daarbij wordt ook aangegeven op
welke wijze zulke eisen kunnen wor-
den opgesteld en hoe deze kunnen
worden gemotiveerd.

Handhavingslasten
De handhaving van het Besluit huis-
vesting is een integraal onderdeel van
de handhaving in het kader van de
Wet milieubeheer. Het toezicht en de
eventuele handhaving geschiedt, net
zoals bij het huidige besluit, aan de
hand van de verleende Wm-vergun-
ning. Dit wijzigingsvoorstel brengt
daar geen verandering in en leidt
daarom ook niet tot extra handha-
vingslasten.

1.6.3. Gevolgen voor het milieu

Het toestaan van intern salderen
heeft in principe geen gevolgen voor
het realiseren van de doelstellingen
van de NEC-richtlijn. Het niet aan-
passen van bestaande systemen wordt
immers gecompenseerd door lagere
emissies van systemen met een veel
verdergaande ammoniakreductie. In
de praktijk blijken er kleine discre-
panties te kunnen ontstaan. Het LEI9

heeft onderzoek gedaan naar het
effect van intern salderen op de
ammoniakemissie. Geconcludeerd
wordt dat de ammoniakemissie tot
2010 vanwege intern salderen iets
minder kan dalen.
Zonder intern salderen kan eventuele
emissieruimte niet worden gebruikt
voor het compenseren van bestaande
huisvestingssystemen, waardoor de
totale emissiereductie circa 0,7 mil-
joen lager uitkomt dat de reductie die
op basis van het besluit zou worden
gerealiseerd.
Overigens is in de prognoses van het
RIVM met betrekking tot het realise-
ren van de eisen van de NEC-richtlijn
met deze 0,7 miljoen kg ammoniak
extra reductie geen rekening gehou-
den.
Bovendien wordt verwacht dat door
het toestaan van intern salderen de
emissiebeperking na 2010 sterker
daalt dan wanneer intern salderen
niet wordt toegestaan. Deze verwach-
ting baseert het LEI op de aanname
dat ondernemers zich er bewust van
zijn dat ze na 2010 verdere investerin-
gen zullen moeten doen om de emis-
sie te verlagen tot beneden het pla-
fond van 2010. Vanuit dat perspectief
kiest men momenteel liever voor het
toepassen van verdergaande technie-
ken in een deel van de huisvestings-
systemen, waarbij de overige bestaan-
de systemen dan na 2010, op het
tijdstip dat ze economisch gezien zijn
afgeschreven, zullen worden gereno-
veerd of vervangen.

Het LEI verwacht dat vanwege het
toestaan van intern salderen het toe-
passen van luchtwassers fors zal toe-
nemen. Luchtwassers hebben naast
het reduceren de uitstoot van ammo-
niak ook een beperkende invloed op
de uitstoot van (fijn) stof en geur. Uit
onderzoek van ECN10 blijkt dat de
implementatie van het Besluit huis-
vesting geen gevolgen heeft voor de
emissie van fijn stof. Wel wordt
bevestigd dat de inzet van luchtwas-

sers gezien kan worden als een
belangrijke mogelijkheid om ammo-
niak en fijn stof emissies verder terug
te dringen. Het onderzoek van ECN
was overigens gericht op het vrijko-
men van primair fijn stof uit indivi-
duele stallen. De bijdrage van secun-
dair fijn stof (de ammoniakemissie
die na verloop van tijd via chemische
reacties omgezet wordt in de atmo-
sfeer) is niet afzonderlijk bepaald in
deze studie. 

Benadrukt moet worden dat intern
salderen betekent dat het mogelijk
wordt om binnen één inrichting (tus-
sen de verschillende huisvestingssyste-
men onderling) te salderen. Er is dus
geen sprake saldering tussen inrichtin-
gen onderling binnen een bepaald
gebied zoals dat bijvoorbeeld op
grond van het Besluit luchtkwaliteit
2005 of de Natuurbeschermingswet
1998 is toegestaan. Bij de vergunning-
verlening aan veehouderijen zal niet
alleen beoordeeld moeten worden of
voldaan wordt aan de normen van
het Besluit huisvesting (emissie-eisen
voor ammoniak) maar ook aan de
normen van het Besluit luchtkwaliteit
2005 (luchtkwaliteitseisen voor fijn
stof).

Het laten vervallen van de datum
van 30 oktober 2007 voor inrichtin-
gen met gpbv-installaties kan ertoe
leiden dat de met het besluit te reali-
seren emissiereductie vanwege het
NEC-plafond enigszins vertraagt.
Voor de einddatum van 2010 dienen
alle inrichtingen met gpbv-installaties
echter te voldoen aan het besluit. Dit
betekent dat het laten vervallen van
de datum van 30 oktober 2007 geen
gevolgen heeft voor de met het
besluit te realiseren reducties in ver-
band met de NEC-richtlijn.

Het opnemen van de afwijkingsbe-
voegdheid kan enkel een positief
effect op het milieu hebben. Deze
bevoegdheid is namelijk vooral
bedoeld om het bevoegd gezag de
mogelijkheid te geven om strengere
eisen te kunnen stellen dan die voort-
vloeien uit het besluit (BBT), indien
de technische kenmerken of de geog-
ra-fische ligging van de gpbv-installa-
tie, dan wel de locale milieuomstan-
digheden daartoe aanleiding geven. 

1.7. Inspraak ontwerpbesluit
Pm

1.8. Notificatie
Pm
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2. Artikelsgewijze toelichting

Artikel I, onderdeel A
Op grond van het eerste lid mogen in
veehouderijen geen huisvestingssyste-
men meer worden toegepast die een
emissiefactor hebben die hoger is dan
de maximale emissiewaarde die in bij-
lage 1 voor de betreffende diercatego-
rie is aangegeven. Ten opzichte van
het Besluit huisvesting is dit niet ver-
anderd. Vanwege de in het nieuwe
artikel 2a opgenomen afwijkingsbe-
voegdheid met betrekking tot veehou-
derijen met een gpbv-installatie
wordt, indien daar gebruik van wordt
gemaakt, in plaats van de bovenge-
noemde maximale emissiewaarde, de
maximale emissiewaarde genomen die
door het bevoegd gezag is vastgesteld.
Dit is eveneens in het eerste lid gere-
geld.

Met het nieuwe tweede lid wordt
intern salderen binnen een inrichting
toegestaan. Voor een toelichting op
intern salderen wordt verwezen naar
paragraaf 1.3 van de algemene toe-
lichting. 

Artikel I, onderdeel B
Met het nieuwe artikel 2a wordt aan
het bevoegd gezag de bevoegdheid
gegeven om strengere eisen te kunnen
stellen dan het besluit indien niet vol-
daan wordt aan artikelen 8.8 jo. 8.11,
derde lid, van de Wet milieubeheer.
De grondslag van deze afwijkingsbe-
voegdheid is gelegen in artikel 8.44,
vierde lid, Wet milieubeheer. De
afwijkingsbevoegdheid is uitsluitend
bedoeld voor inrichtingen waartoe
een gpbv-installatie behoort omdat de
IPPC-richtlijn een dergelijke bevoegd-
heid op grond van artikel 9, vierde
lid, van de IPPC-richtlijn vereist.
Het artikel bestaat uit twee leden.
Het eerste lid betreft de emissiewaar-
den van artikel 2, het tweede lid, de

tijdstippen waarop artikel 4 betrek-
king heeft.

Artikel I, onderdeel C
In verband met de in het nieuwe arti-
kel 2a opgenomen afwijkingsbevoegd-
heid met betrekking tot veehouderijen
met een gpbv-installatie wordt, indien
daar gebruik van wordt gemaakt, in
plaats van het op grond van artikel 4
bepaalde tijdstip, het tijdstip genomen
dat door het bevoegd gezag is vastge-
steld. Dit is geregeld in artikel 4, eer-
ste lid.

In verband met de in het nieuwe
artikel 2a opgenomen afwijkingsbe-
voegdheid kan het deel van de tweede
volzin van artikel 4, tweede lid, dat
handelt over veehouderijen met een
gpbv-installatie, komen te vervallen.

Artikel I, onderdeel D
Onderdeel E betreft het herstel van
een foutieve verwijzing naar het
Legkippenbesluit 2003.

Artikel I, onderdeel E
Onderdeel F betreft een aangepaste
bijlage 2. In bijlage 2 is per diercate-
gorie de datum aangegeven waarop
bestaande huisvestingssystemen die
niet voldoen aan de maximale emis-
siewaarden, uiterlijk moeten zijn aan-
gepast dan wel vervangen. De datum
waarop de huisvestingsystemen moe-
ten voldoen aan de maximale emissie-
waarde, is voor de meeste diercatego-
rieën gesteld op 1 januari 2010. Voor
huisvestingssystemen van veehouderij-
en met een gpbv-installatie was 30
oktober 2007 opgenomen. In de aan-
gepaste bijlage 2 is deze termijn
komen te vervallen. Hiertoe is de eer-
ste noot van de bijlage verwijderd en
zijn de resterende twee noten vernum-
merd. Dit wordt toegelicht in para-
graaf 1.2 van de algemene toelichting

Artikel II
In verband met de aanpassing van
het Besluit huisvesting aan de vereis-
ten van de IPPC-richtlijn, is het wen-
selijk dat onderhavig besluit zo spoe-
dig mogelijk in werking treedt.
Vanwege de verplichte ‘nahang’ op
grond van artikel 21.6, vijfde lid, van
de Wet milieubeheer is inwerkingtre-
ding niet eerder mogelijk dan vier
weken na de datum van uitgifte van
het Staatsblad waarin het wijzigings-
besluit wordt geplaatst.

De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
…
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