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Geachte raadsleden,

Met deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over de voortgang van de stoppersregeling
actieplan ammoniak.

Actieplan ammoniak
Het actieplan ammoniak is een landelijk gedoogbeleid bij het Besluit emissiearme hulsvesting (Beh). Het
doelvan het actieplan is dat op 1januari2020 alle veehouderijen voldoen aan het Beh. In 2010 konden
veehouders zich aanmelden voor de stoppersregeling actieplan ammoniak. Met de regeling kregen
veehouders de mogelijkheid om toch varkens en/of pluimvee te houden zonder al te hoeven voldoen aan
het Beh. Bij aanmelding voor de stoppersregeling moest het bedrijf een bedrijfsontwikkelingsplan
overleggen, waarin de veehouders aangaven welke ammoniak reducerende maatregelen zij gingen
treffen gedurende de stoppersregeling.

Tijdens de stoppersregeling is er contact geweest met de ondernemers. In december 2019 is er nog een
brief gestuurd naar de bedrijven die hebben aangegeven door te willen gaan en naar de bedrijven die
per l januari 2O2O stoppen met het houden van varkens en/of pluimvee. In de brief zijn de ondernemers
nogmaals gewezen op de beëindiging van deze stoppersregeling per 1 januari 2020. Met het eindigen
van de regeling per 1januari2020 moet de inrichting zijn gestopt met de activiteiten rondom het houden
van varkens en/of pluimvee of ervoor zorgen dat het bedrijf aan het Beh voldoet.

Afha ndeling stoppersregel i ng
De bedrijven die mee hebben gedaan aan de stoppersregeling kunnen in drie categorieën worden
ingedeeld:

. Bedrijven die door gaan na 1 januari 2020

. Bedrijven die zijn gestopt per 1 januari 2O2O

. Bedrijven die al voor 1 januari 2O2O zijn gestopt
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De bedrijven die mee hebben gedaan aan de stoppersregeling zullen voor de zomer worden
gecontroleerd. Bij de bedrijven die al voor l januari 2020 zijn gestopt, zal alleen waar nodig is nog een
controle plaatsvinden. Indien het bedrijf niet voldoet aan het Beh zal handhavend worden opgetreden.

Brochure
Bij de controles zal aan de stoppende ondernemers een brochure worden afgegeven (bijlage 1). De
brochure is ontwikkeld om stoppende agrarische ondernemers te informeren op het gebied van wonen,
werk en financiën en waar zij bij de gemeente hieroverterecht kunnen.
In eerste instantie is de brochure ontwikkeld voor de stoppende bedrijven die hebben deelgenomen aan
de stoppersregeling Actieplan Ammoniak, maar de brochure is breder inzetbaar en zal daarom op de
website van de gemeente geplaatst worden. Agrarische ondernemers die in de toekomst stoppen met
hun bedrijf kunnen dan ook met de brochure worden geïnformeerd.
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