
 

 

 

Samenvatting van de dagvaarding  

1. Om de stikstofdepositie op gebieden in Noord-Brabant verder te laten afnemen, heeft ZLTO in 
2009 met de provincie Noord-Brabant afspraken gemaakt om tot een invulling van het beleid 
omtrent stikstof en Natura 2000 te komen. Dit heeft tot ondertekening van het Convenant 
‘Stikstof en Natura 2000’ geleid. De doelstelling van dit convenant was om de 
ammoniakbelasting op Natura 2000-gebieden substantieel te verminderen in combinatie met 
vergunningverlening voor veehouderijbedrijven rond Natura 2000-gebieden. Destijds is 
afgesproken dat toepassing moet plaatsvinden van extra emissiearme technieken, 
verdergaand dan de huidige regels.  
 

2. Toch heeft de provincie Noord-Brabant, in strijd met de gemaakte afspraken, het noodzakelijk 
geacht de regels te moeten wijzigen om de ammoniakbelasting vanuit de veehouderij op 
Natura 2000-gebieden te verminderen. Dit is voor de Brabantse veehouders echter 
onbegrijpelijk, omdat uit onderzoek van de provincie zelf is gebleken dat de veehouderij op 
koers ligt met de daling van de emissies uit stallen (50% daling in 2028 ten opzichte van 2010). 
Dit betekent dus dat de veehouderij voldoet aan de destijds gemaakte afspraken. Als gevolg 
van een verdergaande verduurzaming van de veehouderijsector heeft de provincie Noord-
Brabant in juli 2017 de Verordening natuurbescherming gewijzigd vastgesteld. Als gevolg van 
een wijziging van de regels zijn veehouders met verouderde stallen nu verplicht om uitstoot-
verlagende maatregelen te nemen. Dit betekent dat door veehouders aanzienlijke 
investeringen moeten worden verricht om op stalniveau te kunnen voldoen aan de normen 
die betrekking hebben op de emissiereductie van ammoniak.  Intern salderen, waarbij 
gemiddeld op bedrijfsniveau aan de normen wordt voldaan, is namelijk niet meer toegestaan. 
Als gevolg van deze verplichte investeringen komen veehouders in ernstige financiële 
problemen, waardoor staking van het bedrijf als gevolg van de gewijzigde regels onvermijdelijk 
is.  
 

3. Nadat uit het overleg met de provincie Noord-Brabant is gebleken dat er geen oplossing 
bestaat voor de ontstane situatie, zijn de ZLTO en verschillende veehouders genoodzaakt om 
langs gerechtelijke weg de buitenwerkingstelling en onverbindendheid van de Verordening 
natuurbescherming te vorderen. In de dagvaarding die daarvoor is opgesteld, wordt uitgebreid 
toegelicht waarom de Verordening natuurbescherming onverbindend is en buiten werking 
moet worden gesteld.  
 

4. Zo ontbreekt er een deugdelijke juridische grondslag voor de gestelde regels. De regels zouden 
volgens de provincie moeten voorzien in de borging van een blijvende daling van de 
ammoniakbelasting in Natura 2000-gebieden door een vermindering van de ammoniakemissie 
uit veehouderijen. De provincie verhult echter niet dat de daling van de stikstof wordt ingezet 
voor ontwikkelingen van het Brabantse bedrijfsleven. Een ander belangrijk punt is dat aan de 
gestelde regels onjuiste conclusies ten grondslag zijn gelegd, omdat uit onderzoek is gebleken 
dat metingen van het ammoniakmeetstation ‘Vredepeel’ niet representatief zijn en worden 
gedomineerd door een naastgelegen pluimveebedrijf. Dit betekent dus dat de provincie te 
hoge trends ammoniak, in verhouding met de werkelijkheid, aan de wijziging van de regels ten  



 
 
 
 
 
grondslag heeft gelegd waardoor in dit geval is uitgegaan van ten onrechte getrokken 
conclusies over ammoniak en het aantasten van Natura 2000-gebieden. Verder is van belang 
dat de gestelde normen die betrekking hebben op de emissiereductie van ammoniak ertoe 
leiden dat voor bepaalde diercategorieën moet worden voorzien in stalsystemen die nog niet 
bestaan. De stalsystemen die de door de provincie gestelde reductiepercentages kunnen 
bereiken, zijn technologisch nog in ontwikkeling of zijn er überhaupt nog niet.  
 

5. Verder is in dagvaarding toegelicht dat de gestelde regels onder andere in strijd zijn met artikel 
1 Eerste Protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Gelet op de 
financiële gevolgen die de regels voor de veehouders hebben, kan de inmenging in het 
eigendom niet worden gerechtvaardigd door het belang van de provincie om de 
ammoniakuitstoot in Noord-Brabant (verder) te laten dalen. Te meer, omdat de emissie van 
ammoniak door hogere (Europese) regelgeving voldoende wordt gewaarborgd. Tot slot zijn de 
gestelde regels in de Verordening natuurbescherming in strijd met verschillende algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het evenredigheidsbeginsel en met Europese 
regelgeving.  


