
Overzicht milieu vergunningen 
 
De MLvC houdt zich onder andere bezig met het volgen van het verlenen van milieuvergunningen. 
Onlangs zijn er twee projecten opgestart.  
 
Wet Natuurbescherming 
We beoordelen vergunningen voor veehouderij bedrijven in het kader van de Wet 
Natuurbescherming (WNB). 
Dat doen we omdat de provincie vergunningen verleent waarin de ammoniak depositie op 
natuurgebieden toeneemt. Dat is in strijd met de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn die de 
Natura 2000 gebieden moet beschermen. 
Elke aanvraag in het kader van de WNB wordt beoordeeld. Als er een toename is van de ammoniak 
depositie op Natura 2000 gebieden dienen we bezwaar. De toename van ammoniakdepositie wordt 
door het provinciale college (CDA, VVD, FVD en lokaal Brabant) geaccepteerd omdat in het verleden  
er alleen een meldingsplicht was. Maar nu de Raad van State de PAS regeling (regeling 
Programmatische Aanpak Stikstof) heeft vernietigd moet er een vergunning worden aangevraagd die 
bij een toename van de ammoniak depositie moet worden geweigerd. 
 
Lege vergunningen 
We sporen zogenaamde lege vergunningen van veehouderij bedrijven op en verzoeken de 
gemeenten om de vergunningen in te trekken. 
Het is om uiteenlopende redenen ongewenst om verleende vergunningen in stand te laten zonder 
dat daarbij tijdig gebruik van wordt gemaakt. De zogenaamde “lege” vergunningen. Dit geldt vooral 
voor dierenverblijven omdat de regels voor stallen, zoals de geurverordening, bestemmingsplannen 
en de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderijen vaak worden aangepast. Vanwege deze 
aanpassingen en de maatschappelijke discussie over stallen (geur en fijnstof) is het ongewenst 
ongebruikte vergunningen voor stallen langer in stand te houden. Dit geldt zeker voor 
combiluchtwassers, waarvan inmiddels bekend is dat de werking daarvan tegenvalt. 
Ook vanwege de stikstofproblematiek en de overbelaste voor verzuring gevoelige natuurgebieden is 
het ongewenst dat van de ammoniakrechten die deze vergunningen vertegenwoordigen alsnog 
gebruik wordt gemaakt. 
 

Aantallen WNB en Omgevingswet   

  

Wet Natuur 

Bescherming 

Omgevings wet 

vergunning 

Totaal  23 10 

Boxmeer 1 1 

Cuijk 2 0 

Grave 3 0 

Mill en Sint Hubert 6 2 

Sint Anthonis 11 7 

Waarvan 

 Geen procedure 18 5 

Bezwaar 5 0 

Lopend 3 5 



 
 
 
 

Aantallen intrekkingsverzoeken 

Totaal  18 

Boxmeer 6 

Grave 11 

Cuijk 1 

Waarvan 

 Gehonoreerd 6 

Bezwaar 6 

Ingebrekestelling 6 

Beroep 1 

Lopend 5 
 
 
 


