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Vergunningplicht NB-wet 1998
ELMER WOUDSTRA

Voor projecten of andere handelingen die 
de kwaliteit van een Natura 2000-gebied 
kunnen verslechteren, moet een agrarisch 
ondernemer een vergunning hebben op 
grond van de Natuurbeschermingswet 1998. 
Maar er zijn uitzonderingen.

ROMBOU

Het gaat bij vergunningplicht bijvoorbeeld 
om de (ver)bouw van een stal (een pro-
ject) of het wijzigen van het aantal en 

soort dieren (een andere handeling). Maar 
de Natuurbeschermingswet (NB-wet) 1998 
kent een uitzondering van de vergunning-
plicht voor bestaand gebruik, ofwel ‘gebruik 
dat op 31 maart 2010 bekend is of redelijker-
wijs bekend had kunnen zijn bij het bevoegd 
gezag’.

Deze datum is in feite alleen van toepas-
sing op een andere handeling. Voor een pro-
ject dat significante gevolgen kan hebben 
voor een Natura 2000-gebied geldt wel een 
vergunningplicht. Dit is echter alleen aan de 

orde als het project (de verandering van de 
stal) heeft plaatsgevonden na de referentie-
datum van het Natura 2000-gebied.

De referentiedatum verschilt per Natura 
2000-gebied, maar ligt altijd tussen 10 juni 
1994 en 7 december 2004. Is het bedrijf niet 
gewijzigd na de referentiedatum, dan geldt 
er geen vergunningplicht. Bepalend is de 
datum waarop toestemming is gegeven voor 
de oprichting of verandering van de stal, 
meestal de milieuvergunning.

Veel bedrijven zijn gewijzigd na de refe-
rentiedatum van het Natura 2000-gebied. Op 
basis van de Programmatische Aanpak Stik-
stof (PAS) is vergunningverlening ook weer 
mogelijk. Als (de ammoniakemissie van) het 
veebestand niet is toegenomen ten opzichte 
van het aantoonbaar legaal gehouden aan-
tal dieren in een van de kalenderjaren 2012, 
2013, of 2014, dan kan de vergunning worden 
verleend. Let op: er moet dus wel een vergun-
ning voor worden aangevraagd of een PAS-
melding worden ingediend.

De PAS biedt een nieuwe vrijstellings-
mogelijkheid voor bedrijven die weinig stik-
stofdepositie veroorzaken (onder de grens-

waarde). Deze vrijstelling geldt voor zowel 
projecten als andere handelingen. Dan moet 
de verandering wel worden gemeld. 

TWEE VOORBEELDEN
Bedrijf X heeft geen NB-wetvergunning, 

maar wel een hinderwetvergunning van 18 
april 1992. Het bedrijf is sinds deze datum 
niet meer gewijzigd. Dit bedrijf heeft geen 
vergunning nodig op grond van de NB-wet.

Bedrijf Y  is gestopt met het houden van 
melkkoeien. In de bestaande stallen wordt 
nu uitsluitend jongvee gehouden. Er is in dit 
geval sprake van een verandering van het 
gebruik. Indien de verandering aantoonbaar 
voor 31 maart 2010 heeft plaatsgevonden, is 
er sprake van bestaand gebruik. Er is dan 
geen NB-wetvergunning of PAS-melding 
nodig. Heeft de verandering na 31 maart 2010 
plaatsgevonden, dan moet wel een vergun-
ning worden aangevraagd of een PAS-mel-
ding worden gedaan. 

De regeling voor bestaand gebruik en 
legalisatie van de bestaande veebezetting 
2012-2014 is complex. Op www.rombou.nl 
vindt u een nadere uitleg. 

Vraag & Antwoord
Bijwerken percelen op RVO

HENK JONKMAN

MKB Adviseurs Food & Agri

Wanneer kan ik mijn percelen het beste bij-
werken bij RVO?
Boeren kunnen percelen het beste voor 1 
april bijwerken op RVO. Het bijwerken van 
percelen vóór opening van de indienperi-
ode van de Gecombineerde opgave (1 april 
tot 15 mei) scheelt veel tijd bij het invullen 
daarvan. Bovendien werkt het systeem 
sneller als niet iedereen tegelijk inlogt. 
Tijdens de indienperiode van de Gecom-
bineerde opgave is de kans groot dat veel 
mensen tegelijkertijd inloggen. Dat gaf de 
laatste jaren meermaals problemen aan 
het eind van indieningsperioden.
De werkwijze voor het aanpassen van per-
celen is volgens RVO verbeterd, mede op 
basis van ervaringen van gebruikers. Zo 
is het makkelijker geworden om percelen 
van 2015 over te nemen. Op mijn.rvo.nl/
percelen-registreren staat een overzicht 
van alle veranderingen ten opzichte van 
2015.
Het bijwerken op RVO gaat het beste met 
de internetbrowsers Internet Explorer 11, 
Chrome en Firefox. Met oudere versies of 
andere browsers kan het RVO-systeem 
minder goed of niet overweg.
Bij vragen kunt bellen met MKB Adviseurs 
Food & Agri via (088) 0182300. 

Recreatie open, winkel dicht
MARIA VAN BOXTEL

Taskforce Multifunctionele Landbouw

Ik heb een agrarisch bedrijf gecombineerd 
met recreatieve activiteiten. Daarbij ver-
koop ik een aantal producten. Mag ik op 
zondag, als de meeste recreanten komen, 
producten verkopen?
Of u producten mag verkopen volgt in de 
eerste plaats uit uw bestemming. Bestemd 
als agrarisch bedrijf? Dan is verkoop van 
ter plekke gemaakte producten toege-
staan.
Over de openingstijden gaat de Winkel-
tijdenwet. De Winkeltijdenwet heeft zon-
dagsrust als hoofdregel: op zondagen zijn 
winkels gesloten. Een aantal type winkels 
is vrijgesteld van de zondagsrust, zoals 
tankstations en musea. Boerderijwinkels 
niet: u mag dus niet verkopen op zondag.
Gemeenten kunnen voor een beperkt aan-
tal bijzondere situaties vrijstellingen of 
ontheffingen verlenen, bijvoorbeeld door 
toch op zondag openstelling toe te staan 
op sommige dagen of op grond van de toe-
rismebepaling.
Kortom: de gemeente besluit en u kunt 
met uw gemeente contact opnemen voor 
een ontheffing. Voor de meeste recreatie-
bedrijven wordt de zondagopenstelling 
gedoogd.

‘Mooiste momenten’
LTO Salland heeft in de afgelopen periode zeven-
tien huiskamerbijeenkomsten gehouden. Dat 
schrijft de afdeling in haar nieuwsbrief van febru-
ari. De opkomst was goed. Veertien bijeenkomsten 
waren ‘s avonds, drie bijeenkomsten ‘s middags.
‘Deze huiskamerbijeenkomsten zijn voor ons 
als bestuur de mooiste momenten om in kleine 
groepen met leden in gesprek te komen’, aldus 
het bericht in de nieuwsbrief. ‘Door de onderlinge 
gedachtewisseling waren we ook in staat achter 
onze eigen ‘luikjes’ te kijken en daarmee tot een 
gefundeerde discussie te komen. Voor ons als 
bestuur is dit erg belangrijk in de onderbouwing 
van argumenten naar ‘boven’, die uiteindelijk de 
belangenbehartiging ten goede zal komen.’

Bewust Boeren Gouwe Wiericke
BERRIE KLEIN SWORMINK

Schoner water en een betere bodemkwali-
teit. Dat willen de boeren bereiken met het 
project Bewust Boeren in Gouwe Wiericke. 
Om hun doelen te behalen gaan ze in studie-
groepen aan de slag met kringlooplandbouw 
en het verbeteren van de mineralenbenut-
ting op hun bedrijven.

PROJECTEN LTO NOORD

De bodem in een veenweidegebied als 
Gouwe Wiericke maakt dat boeren op 
andere manieren moeten werken aan een 

betere benutting van nutriënten dan colle-
ga’s die op andere grond werken. ‘De slappe 
bodem hier zorgt dat boeren afhankelijker 
zijn van seizoenen’, zegt Mieke Vergeer. Ze is 
melkveehouder en bestuurslid van stichting 
Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke, een col-
lectief van agrarische natuurverenigingen.

De stichting is de opdrachtgever van dit 
project. Andere betrokken partijen zijn onder 

meer LTO Noord, Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap 
van Rijnland, en het Veenweiden Innovatie 
Centrum (VIC). 

Melkveehouder Anton de Wit in Reeuwijk 
is al jaren betrokken bij initiatieven om kring-
looplandbouw in de regio te bevorderen.

‘Door als melkveehouder aan de juiste 
knoppen te draaien, kun je veel invloed uit-
oefenen op de kwaliteit van oppervlaktewater 
en bodem’, zegt De Wit. ‘Tegelijkertijd zijn er 
diverse factoren waarop we als melkveehou-
der geen invloed hebben. Afgelopen week-
end heeft het bijvoorbeeld veel geregend. Het 
slootwater is bruin geworden door afspoeling 
van organisch materiaal van de weideperce-
len. Zoiets is niet te voorkomen.’

Marieke van Leeuwen van Projecten LTO 
Noord coördineert Bewust Boeren en zorgt 
voor de verbinding vanuit LTO met het Delta-
plan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Projecten 
LTO Noord organiseerde ook de financiering.

‘Het komende jaar gaan we meer de diep-
te in. Melkveehouders gaan echt stappen 

zetten om op hun bedrijven te komen tot een 
beter nutriëntenmanagement als onderdeel 
van kringlooplandbouw’, aldus Van Leeu-
wen. Maatregelen waarmee melkveehouders 
al aan de slag gaan, zijn onder meer het toe-
passen van ecologisch slootschonen en het 
zo goed mogelijk benutten van slootbagger.

De Wit: ‘We hopen dat onze aanpak ertoe 
leidt dat we met minder kunstmest evenveel 
gras van goede kwaliteit kunnen blijven pro-
duceren. Cijfers die de Kringloopwijzer ons 
oplevert, gaan we benutten om de situatie op 
het bedrijf te analyseren en in beeld te bren-
gen waar er verbetermogelijkheden zijn.’

Vergeer vindt dat maatregelen die boeren 
nemen op het gebied van agrarisch natuurbe-
heer niet mogen leiden tot minder gunstige 
uitkomsten van de Kringloopwijzer. ‘Als je 
bijvoorbeeld een perceel met latere maaida-
tum inricht voor weidevogels, gaat dat ten 
koste van je grasproductie. Op papier benut 
je mineralen binnen je bedrijf dan minder 
efficiënt. Wij vinden dat daarvoor gecorri-
geerd moet worden.’

De complete begeleidingsgroep van het project Bewust Boeren in Gouwe Wiericke. Foto: Berrie Klein Swormink


