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Sinds 1 augustus 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting van kracht. Het doel van het Besluit emissiearme huisvesting is de emissie vanuit dierenverblijven
zo veel mogelijk te beperken. Het Besluit geeft normen voor de ammoniakemissie door melkkoeien,
vleeskalveren, varkens, kippen en kalkoenen. Ook
geeft het Besluit normen voor de fijnstofemissie door
kippen, kalkoenen en eenden. De reductie van fijnstof
middels het Besluit emissiearme huisvesting is nieuw.
Voorheen regelde het Besluit enkel emissienormen
voor ammoniak uit dierenverblijven. Niet voor niets
heette het besluit voorheen het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. De belangrijkste reden voor het Besluit emissiearme huisvesting is evenwel de noodzaak tot reductie van de ammoniakemissie.

Achtergrond emissiereductie
De noodzaak tot reductie van de ammoniakemissie in Nederland is al geruime tijd aanwezig. De ammoniakemissie
in Nederland is reeds jarenlang te hoog. In dat kader is op
1 juli 2015 de Programmatische Aanpak Stikstof - middels een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden (de Programmatische Aanpak Stikstof kwam eerder aan de orde in LTB 2015/11 en LTB
2015/29, graag verwijzen wij u naar deze artikelen.) Onder meer ten behoeve van de Programmatische Aanpak
Stikstof (PAS) is het Besluit emissiearme huisvesting tot
stand gekomen. Dit zullen we hieronder toelichten.
Met de Programmatische Aanpak Stikstof worden grofweg twee doelen beoogd. Ten eerste beoogt men een daling van de ammoniakdepositie te realiseren zodat er
ruimte ontstaat (ontwikkelingsruimte) voor nieuwe activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken. Ten tweede
beoogt men te bewerkstelligen dat het gebruikmaken van
die ontstane ruimte (door nieuwe activiteiten toe te staan
die stikstofdepositie veroorzaken) niet leidt tot verslechtering van de staat van instandhouding van de betrokken
habitats en soorten. Hiervoor worden twee typen maatregelen getroffen. Het eerste type maatregelen draagt bij
aan een structurele vermindering van de stikstofdepositie
(bronmaatregelen). Het tweede type maatregelen dient
ter verbetering van de staat van instandhouding van de
betrokken habitats en soorten (herstelmaatregelen). Het
Besluit emissiearme huisvesting is een voorbeeld van het
eerste type maatregel. Het Besluit emissiearme huisvesting is een bronmaatregel in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof. Bij het bepalen van de hoeveel-
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heid ontwikkelingsruimte in Nederland voor de periode
van 2015 tot 2021, op grond van de Programmatische
Aanpak Stikstof, is (reeds) rekening gehouden met de daling van de ammoniakemissie ten gevolge van nieuwe
emissienormen voor de ammoniakemissie uit dierenverblijven. Aangezien de Programmatische Aanpak Stikstof
reeds op 1 juli 2015 in werking is getreden, was de inwerkingtreding van het Besluit emissiearme huisvesting op
1 augustus 2015 geen verrassing.

Ammoniak
Het Besluit emissiearme huisvesting vervangt, zoals gezegd,
het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Een
belangrijke wijziging van het Besluit emissiearme huisvesting ten opzichte van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij is de uitbreiding en aanscherping van de
maximale emissienormen voor ammoniak. Het Besluit
emissiearme huisvesting regelt de maximale emissiewaarden voor ammoniak uit huisvestingsystemen van dierenverblijven. Alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor
die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde
zijn toegestaan.
De maximale emissiewaarden (ammoniak) gelden voor
melkkoeien, vleeskalveren, varkens, kippen en kalkoenen. In het Besluit emissiearme huisvesting zijn ook
maximale emissiewaarden opgenomen voor diercategorieën die niet in het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij waren opgenomen. Het gaat hier om de
diercategorieën vleeskalveren, opfokhennen (niet batterijhuisvesting), (groot)ouderdieren van vleeskuikens in
opfok en vleeskalkoenen. In art. 2 Besluit emissiearme
huisvesting wordt een aantal uitzonderingen genoemd
waarop dit Besluit niet van toepassing is. Het gaat hierbij
onder andere om vrijloopstallen voor melkkoeien en het
biologisch houden van varkens of pluimvee.
Zoals we reeds aangaven worden de maximale emissiewaarden in het Besluit emissiearme huisvesting aangescherpt. In bijlage 1 bij het Besluit emissiearme huisvesting staan de maximale emissiewaarden voor ammoniak
per diercategorie opgesomd. De artt. 3 (ammoniak diercategorie melk- en kalfkoeien), 4 (ammoniak diercategorie vleeskalveren) en 5 (ammoniak hoofdcategorie varkens, kippen en kalkoenen) bevatten verbodsbepalingen
op het toepassen van huisvestingssystemen die een hogere emissiefactor hebben dan de maximale emissiewaarden uit bijlage 1. In bijlage 1 zijn voor de meeste diercategorieën drie kolommen opgenomen (kolom A, kolom B
en kolom C, deze kolommen vertegenwoordigen elk een
ander jaartal waarin een stal wordt opgericht) met daarin
de (veelal) verschillende maximale emissiewaarden. In
de artt. 3, 4 en 5 Besluit emissiearme huisvesting wordt
beschreven in welk geval welke kolom met de daarin opgenomen maximale emissiewaarde geldt. In de loop der
jaren gaat voor de meeste diercategorieën bij het oprichten van een dierenverblijf een steeds strengere maximale
emissiewaarde gelden. Bijlage 1 bij het Besluit emissiearme huisvesting ziet er als volgt uit:
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Maximale emissiewaarde voor ammoniak als Aantal dieren
bedoeld in art. 3 lid 1, art. 4 en art. 5 lid 1 in als bedoeld
kg NH3 per dierplaats per jaar
in art. 2 lid 3

Diercategorie

A

Hoofdcategorie rundvee
12,21
melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar
vleeskalveren tot de leeftijd van circa
8 maanden
Hoofdcategorie varkens
0,21
biggenopfok (gespeende biggen)
2,9
kraamzeugen (inclusief biggen tot spenen)
2,6
guste en dragende zeugen
vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 1,6
maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste
dekking
Hoofdcategorie kippen
opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 0,0063
18 weken
• batterijhuisvesting
• niet-batterijhuisvesting
0,125
legkippen
0,150
(groot)ouderdieren van legrassen
(groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken
0,435
(groot)ouderdieren van vleeskuikens
0,045
vleeskuikens
Hoofdcategorie kalkoenen
vleeskalkoenen
' Indien het een huisvestingssysteem betreft voor het
houden van melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar die
worden beweid, bedraagt de maximale emissiewaarde
13,0.
2 Voor de bepaling van het aantal landbouwhuisdieren
worden de bij de kraamzeugen behorende biggen (de
niet-gespeende biggen) niet meegeteld.
3 Indien het batterijhuisvesting betreft waarbij in het
huisvestingssysteem een droogtunnel is geïntegreerd, bedraagt de maximale emissiewaarde 0,016.
4 De maximale emissiewaarde geldt uitsluitend voor huisvestingssystemen met mechanische ventilatie.
Op grond van art. 6 Besluit emissiearme huisvesting kan
het bevoegd gezag (bij uitzondering) toestaan dat een
stalsysteem wordt toegepast dat niet voldoet aan de
maximale ammoniaknorm. Dit kan alleen indien het een
uitbreiding betreft van een bestaande emissiearme stal,
tot maximaal 50% van de bebouwde oppervlakte, met een
toepassing van een emissiearm systeem dat in het bestaande gedeelte van de stal zit.

Voorbeeld ammoniak melkkoeien
Bestaande stallen voor melkkoeien met weidegang mogen traditioneel gehuisvest blijven. Ook dierenverblijven
die zijn opgericht voor 1 april 2008 mogen traditioneel
blijven zonder weidegang. Uitbreidingen met maximaal
20 dierplaatsen na 1 april 2008 en voor 1 juli 2015 mogen
eveneens traditioneel blijven zonder weidegang. Voor het
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B

C

11,0

8,6
2,5

10
10

0,21
2,9
2,6
1,5

0,21
2,5
1,3
1,1

20

0,0063
0,110

0,0063
0,051

0,068
0,150
0,183

0,068
0,150
0,183

0,435
0,035

0,250
0,024

0,494

0,49

totaal 152

totaal 500
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oprichten van een dierenverblijf voor het houden van
melkrundvee en jongvee geldt kortweg de maximale
emissiewaarde uit kolom A (12,2 kg NH3 per dierplaats
per jaar), indien het dierenverblijf voor 1 juli 2015 is opgericht.
Stallen die zijn opgericht na 1 juli 2015 moeten emissiearm worden gebouwd. Het is niet voldoende om enkel
weidegang toe te passen. Voor een dierenverblijf voor het
houden van melkrundvee en jongvee dat is opgericht op
of na 1 juli 2015 en voor I januari 2018 geldt voor deze
diercategorie de maximale emissiewaarden uit kolom B
(11,0 kg NH3 per dierplaats per jaar). Hierop bestaan twee
uitzonderingen. De eerste uitzondering betreft de situatie
waarbij voor 1 juli 2015 een vergunning is verleend en de
stal (pas) hierna is gebouwd, maar wel voor 1 oktober
2016. De tweede uitzondering betreft de situatie waarbij
voor 1 juli 2015 een vergunning is aangevraagd en de stal
is gebouwd binnen 15 maanden na het onherroepelijk
worden van die vergunning. In die gevallen gelden de
nieuwe ammoniaknormen nog niet. Overigens gaat voor
een dierenverblijf voor het houden van melkrundvee en
jongvee dat pas op of na 1 januari 2018 zal worden opgericht de maximale emissiewaarden uit kolom C gelden
(8,6 kg NH3 per dierplaats per jaar).

Oprichting dierenverblijf
De begripsbepalingen (art. 1) definiëren de oprichting
van een dierenverblijf als de oprichting, vervanging of
uitbreiding van een dierenverblijf. Met een dierenverblijf
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wordt de al dan niet overdekte ruimte voor het houden
van landbouwhuisdieren bedoeld. Verder wordt onder
oprichten het feitelijk fysiek oprichten (bouwen) verstaan. Van belang is dat onder oprichten niet alleen de
bouw van een geheel nieuw dierenverblijf valt (nieuwbouw), maar ook het volledig vervangen van een bestaande stal (herbouw). Denk hierbij aan een dierenverblijf dat
wordt afgebroken en opnieuw in een moderne vorm op
de oude fundering wordt opgebouwd. Bovendien wordt
ook een uitbreiding (aanbouw) van een bestaand dierenverblijf met dierplaatsen als oprichting van een (nieuw)
dierenverblijf aangemerkt. Opgericht wil in alle gevallen
zeggen dat de oprichting, vervanging of uitbreiding is afgebouwd en klaar om in gebruik te worden genomen.
Ook een emissiearme techniek, zoals een luchtwassysteem, moet aanwezig zijn en klaar voor gebruik. Bovenstaande ruime uitleg van de oprichting van een dierenverblijf (nieuwbouw, herbouw, verbouw en uitbreiding)
is niet alleen van belang voor de ammoniaknormen in het
besluit emissiearme huisvesting, maar ook voor de fijnstofnormen die in het besluit zijn opgenomen. We gaan
hier nader op in.

Fijnstof
Voor de inwerkingtreding van het Besluit emissiearme
huisvesting was er in het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij niets geregeld over fijnstof. Op grond
van art. 2.14 lid 1 sub c onder 2 Wabo hoefde een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu enkel te voldoen aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer. In dat kader werd de fijnstofemissie berekend aan
de hand van de emissiefactoren die de minister op grond
van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (art. 66
en 67) (jaarlijks) vaststelt. De toegestane emissie van fijnstof was niet begrensd en had bovendien geen rechtstreekse werking. Sinds de inwerkingtreding van het Besluit emissiearme huisvesting is dit anders. Er geldt een
maximale emissienorm voor fijnstof uit huisvestingssytemen voor kippen, kalkoenen en eenden. Deze maximale
emissienormen voor fijnstof hebben een rechtstreekse
werking en gelden in beginsel voor alle stallen die zijn/
worden opgericht na 1 juli 2015. Hierop is een aantal uitzonderingen. De eerste uitzondering betreft de situatie
waarbij voor 1 juli 2015 een vergunning is verleend en de
stal (pas) hierna is gebouwd, maar wel voor 1 oktober
2016. De tweede uitzondering betreft de situatie waarbij
voor 1 juli 2015 een vergunning is aangevraagd en de stal
is gebouwd binnen 15 maanden na het onherroepelijk
worden van die vergunning. Een mogelijke derde uitzondering bestaat bij uitbreiding van bestaande stallen tot
maximaal 50% oppervlakte met hetzelfde huisvestingssysteem.

vergunning te worden geweigerd ex art. 2.14 lid 1 sub c
onder 1 Wabo. Op grond van art. 2.14 lid 1 sub c onder 1
Wabo moet een aanvraag omgevingsvergunning milieu
namelijk voldoen aan de beste beschikbare technieken
(BBT). De ammoniak- en fijnstofnormen in het Besluit
emissiearme huisvesting zijn BBT (art. 1.1 lid 1 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Ook is het mogelijk dat het bevoegd gezag besluit dat de
voorschriften van een bestaande omgevingsvergunning
gewijzigd moeten worden, zodat de vergunning gaat voldoen aan de nieuwe ammoniak- en fijnstofnormen. Op
grond van art. 2.30 lid 1 jo 2.31 lid 1 sub b Wabo bestaat
namelijk een actualisatieplicht van de omgevingsvergunning.
Verder is het denkbaar dat een omgevingsvergunning zal
worden ingetrokken indien en voor zover niet wordt voldaan aan de ammoniak- en/of fijnstofnormen. Op grond
van art. 2.33 lid 1 sub b Wabo kan het bevoegd gezag de
vergunning intrekken als het wijzigen van de voorschriften er niet voor zorgt dat in de inrichting de beste beschikbare technieken worden toegepast. Op grond van
art. 2.33 lid 1 sub d Wabo kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken wegens nadelige gevolgen voor het
milieu en indien het toepassen van art. 2.31 Wabo geen
soelaas biedt.
Tot slot is specifiek voor de fijnstofnormen relevant dat
ook bedrijven die al vóór 1 juli 2015 een vergunning verleend hebben gekregen maar pas na 1 oktober 2016 de
stal(len) daadwerkelijk gaan bouwen, toch moeten voldoen aan de fijnstofnormen. Door de rechtstreekse werking gelden de fijnstofnormen namelijk ook naast de
reeds verleende vergunning. Hetzelfde geldt voor bedrijven die reeds een vergunning hadden aangevraagd voor 1
juli 2015 en die stal(len) niet binnen 15 maanden hebben
gebouwd. De aanvraag onder het oude recht baat dan niet
(meer). Het bedrijf moet voldoen aan de fijnstofnormen.

Belang voor de praktijk
Het Besluit emissiearme huisvesting heeft direct gevolgen
voor de praktijk. Indien een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu niet voldoet aan de ammoniaknormen en/of de fijnstofnormen dan dient de omgevings-
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