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Q & A over de uitspraak voorzieningenrechter Noord-Nederland over uitbreiding 

melkveehouderij 

 

Wat houdt de uitspraak van de voorzieningenrechter in? 

Bij uitspraak van 11 maart 2021 heeft de rechtbank Noord-Nederland een natuurvergunning voor 

het wijzigen van een melkveehouderij vernietigd, omdat er wetenschappelijke twijfel is over de 

gebruikte emissiefactoren voor ammoniak uit stallen, gebaseerd op de Regeling ammoniak en 

veehouderij (Rav).  

 

Waar gaat de casus over?  

De uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland heeft betrekking op een door de provincie 

Friesland afgegeven (uitbreidings-)vergunning van een melkveehouderij. Door intern te salderen – 

met gebruik van emissiearme technieken – werd toegestaan om uit te breiden. Uit de AERIUS-

berekening bleek dat het project ten opzichte van de referentiesituatie niet tot een toename aan 

stikstofdepositie zou leiden. 

De rechtbank Noord-Nederland heeft, in reactie op een verzoek om voorlopige voorziening van 

MOB, direct uitspraak gedaan in de hoofdzaak en de vergunning vernietigd omdat er 

wetenschappelijke twijfel is over de gebruikte emissiefactoren gebaseerd op de Regeling ammoniak 

en veehouderij (Rav). 

Wat gaat het bevoegd gezag de komende tijd doen in deze zaak?  

De Gedeputeerde Staten Fryslân hebben op 30 maart 2021 besloten om hiertegen in hoger beroep 

te gaan.  De minister van LNV ondersteunt dit hoger beroep en heeft de provincie voorgesteld zich 

als partij hierbij te voegen.  

 

Wat betekent deze uitspraak voor natuurvergunningen die in behandeling zijn en die zich 

baseren op emissie reducerende technieken?  

Er is op dit moment onvoldoende aanleiding om de vergunningverlening of het afgeven van een 

positieve afwijzing stil te leggen. Lopende vergunningaanvragen kunnen worden voortgezet.  

Immers, het gaat om een uitspraak in eerste aanleg waartegen hoger beroep wordt aangetekend.  

 

Om hoeveel natuurvergunningen gaat het (afgegeven en in behandeling)?  

Dat is op dit moment onbekend.  

 

Kunnen boeren nog nieuwe vergunningen aanvragen op basis van intern salderen via 

emissie reducerende technieken en voor innovatie in het algemeen?  

Op grond van de uitspraak over de Logtsebaan is intern salderen niet vergunning plichtig. Agrariërs 

kunnen wel een vergunningaanvraag indienen om daarmee een positieve afwijzing op de 

vergunningaanvraag te krijgen. Dat is qua rechtskracht hetzelfde als een vergunning. Indien er 

geen aanvraag wordt ingediend, is het een zaak van toezicht en handhaving of er sprake is van een 

juiste toepassing van emissiearme stalsystemen.  

 

Als er hoger beroep wordt aangetekend, ligt de vergunningverlening dan stil tot de 

uitspraak?  

https://www.aanpakstikstof.nl/actueel/nieuws/2021/02/10/reactie-provincies-uitspraken-raad-van-state-inzake-het-stikstofdossier


16-4-2021 

Nee, er is op dit moment onvoldoende aanleiding om de vergunningverlening of het afgeven van 

een positieve afwijzing stil te leggen. Lopende vergunningaanvragen kunnen worden voortgezet. 

Immers, het gaat om een uitspraak in eerste aanleg waartegen hoger beroep wordt aangetekend. 

 

Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze uitspraak voor de legalisatie van de PAS-

melders?  

Op dit moment buigen Rijk en provincies zich over de mogelijke gevolgen van de juridische 

onzekerheid rondom de RAV-factoren voor de legalisering van meldingen. Rijk en provincies zoeken  

een passende oplossing.  

 

Dreigt er een nieuwe categorie melders te ontstaan? 

Nee, Rijk en provincies zoeken een passende oplossing.  

 

Heeft deze uitspraak ook effect op extern salderen en verleasen?  

De uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland heeft betrekking op een door de provincie 

Friesland afgegeven (uitbreidings-)vergunning van een melkveehouderij. Door intern te salderen – 

met gebruik van emissiearme technieken – werd toegestaan om uit te breiden. Uit de AERIUS-

berekening bleek dat het project ten opzichte van de referentiesituatie niet tot een toename aan 

stikstofdepositie zou leiden.  

De door de rechter geconstateerde wetenschappelijke twijfel over de daarbij gebruikte 

emissiefactoren gebaseerd op de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) kan ook gevolgen 

hebben voor die gevallen waarin sprake is van extern salderen en/of verleasen van de door de 

saldogever vrijgespeelde ruimte door (toegepaste) emissiearme technieken. In het CDM-advies 

‘Stikstofverliezen uit mest in stallen en mestopslagen’ worden de volgende technieken genoemd:    

• Emissiearme vloeren melkvee (toegepast op circa 20% van aantal melkveebedrijven) 

• Emissiearme technieken in mestputten varkenshouderij (niet de luchtwassers die in 

merendeel van emissiearme stallen wordt toegepast)  

• Emissiearme technieken mestdroging in pluimveestallen (en specifiek volièrestallen, het 

merendeel van alle legpluimveebedrijven) 

Wanneer extern gesaldeerd en/of verleased wordt met stikstofruimte van stalsystemen waar geen 

emissie reducerende technieken zijn toegepast of bij het extern salderen met de ruimte van de 

volledige activiteit, is er op dit moment geen aanwijzing dat het risico bestaat dat de beschikbare 

stikstofruimte overschat wordt. 

Wat gaat het Rijk doen om aan te tonen dat emissiereductietechnieken ook 

daadwerkelijk zo werken als verwacht?  

Zoals aangegeven in de Kamerbrief van 13 oktober 2020 over het advies van de Commissie van 

Deskundigen Meststoffenwet (CDM) aan de Tweede Kamer, bevestigt CDM dat emissiearme stallen 

niet in alle gevallen de beoogde emissiereductie opleveren. In extreme gevallen kan dat zelfs 

inhouden dat er geen emissiereductie plaatsvindt. Dit is soms toe te wijzen aan verkeerde inbouw 

of wijziging van de gebruikte techniek en soms aan het management van het emissiearme systeem 

door de veehouder.  

In de hierboven genoemde Kamerbrief is aangegeven welke acties in gang zijn gezet, waaronder 

onderzoek naar stalmanagement van emissiearme stallen en de ontwikkeling van een protocol voor 

de inzet van sensoren bij directe continue bedrijfsmonitoring van emissies. Ook zijn naar aanleiding 

van het advies van de Taskforce versnelling innovatieproces stalsystemen 20 pilots aangekondigd 

voor een nieuw systeem van regelgeving, gebaseerd op bedrijfsemissieplafonds voor ammoniak en 

https://www.aanpakstikstof.nl/documenten/rapporten/2020/10/13/cdm-advies-%E2%80%98stikstofverliezen-uit-mest-in-stallen-en-mestopslagen%E2%80%99
https://www.aanpakstikstof.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/13/kamerbrief-aanbieding-en-reactie-op-cdm-advies-stikstofverliezen-uit-mest-in-stallen-en-mestopslagen
https://www.aanpakstikstof.nl/waarom-is-er-een-stikstofprobleem/documenten/kamerstukken/2021/02/05/advies-taskforce-versnelling-innovatieproces-stalsystemen-en-stand-van-zaken-subsidiemodules-brongerichte-verduurzaming-stal--en-managementmaatregelen
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continue metingen van ammoniakemissie met sensoren. Een dergelijke transitie kost naar 

verwachting 4 – 5 jaar.  

 

Welke concrete stalinnovaties (technieken) zijn in beeld waarvan we verwachten dat 

deze zonder wetenschappelijke twijfel tot reductie gaan leiden? Hoe wordt dat 

gevalideerd?  

Er zijn meerdere innovatieve stalsystemen die zich in verschillende stadia van ontwikkeling 

bevinden. Voordat een stalsysteem erkend wordt en in de Rav-lijst wordt opgenomen, moeten 

metingen uitgevoerd worden op basis van de best beschikbare wetenschappelijke meetmethode en 

moet de beoordelingsprocedure van de Technische Advies Pool (TAP) succesvol worden doorlopen.  

 

Overzichten van deze stalsystemen zijn te vinden op onder andere de websites van RVO: 

subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen en van de 

provincie Noord-Brabant: lijst innovatieve stalsystemen.  
 

 

Heeft de uitspraak gevolgen voor het innovatiespoor ten behoeve van reductie van 

stikstofemissie?  Of komt (verplichte) opkoop van veehouderijbedrijven nu dichterbij?  

In de huidige aanpak van de stikstofproblematiek is een pakket maatregelen voor de landbouw 

opgenomen, met daarin een balans voor boeren die willen blijven en boeren die gaan stoppen.  

Voor de blijvende boeren heeft het kabinet een maatregelpakket opgesteld dat gericht is op 

innovatie en ondersteuning van eerste investeringen in staltechniek. Voor boeren die willen 

stoppen zet het kabinet in op maatregelen om boeren hierbij te ondersteunen. 

De onzekerheidsmarge binnen de emissiefactoren kan mogelijk verkleind worden door een betere 

borging en handhaving van de correcte inbouw en het juiste gebruik van emissiearme systemen 

dan nu het geval is.  

Ook is het denkbaar dat als gevolg van de uitspraak er bij de beoordeling van aanvraag van Wnb-

vergunningen een (zekerheids-)marge moet worden ingebouwd, gezien de onzekerheidsmarge in 

gerealiseerde emissiereductie. De op basis van de Rav-systematiek met een emissiearm systeem 

te realiseren emissiereductie kan dan niet meer volledig worden opgevuld met nieuwe dieren, maar 

slechts voor een deel.  

Een mogelijk nieuw systeem gebaseerd op ammoniakemissieplafonds per veehouderij en continu 

meten van de bedrijfsemissie met sensoren kan ook bijdragen aan het bieden van meer zekerheid 

over de gerealiseerde emissiereductie (zie ook vraag 10). Dit biedt echter geen oplossing voor de 

korte termijn. 

 

Voor de landbouwsector is innovatie een van de mogelijkheden om de stikstofuitstoot 

omlaag te brengen. Als blijkt dat dat niet aan te tonen is, voldoet innovatie dan nog wel 

in het totaal van maatregelen?  

Wanneer het stallenspoor (of een van de andere sporen in het maatregelpakket) niet het 

benodigde effect oplevert, zal dat gecompenseerd worden door aanscherping of intensivering van 

andere maatregelen uit het pakket.  

 

 

 

 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatie-en-verduurzaming-stallen
https://www.brabant.nl/onderwerpen/platteland/veehouderij/innovatie/innovatieve-stalsystemen
https://www.aanpakstikstof.nl/actueel/nieuws/2021/03/09/stikstofaanpak-sterkere-natuur-perspectief-voor-ondernemers

