
 

 

 

 

 

 

 

 Behandelroute (aan)vragen Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) 

Binnen de RAV kunnen 3 type (aan)vragen worden ingediend: 

1. Aanvraag voor een bijzondere emissiefactor (de zgn.proefstalaanvraag), waarop, bij een positief 

besluit, een beschikking volgt. RVO.nl is hiervoor gemandateerd. 

 

2. Overige verzoeken:   

a. Aanvraag voor een voorlopige emissiefactor, op basis van 2 (luchtwassers) of 4 (vloeren) 

proefstallen 

b. Aanvraag voor een defnitieve emissiefactor met een meetrapport als grondslag 

c. Aanvraag van een afleidingsverzoek 

d. Aanvraag van een wijzigingsverzoek van een bestaand leaflet  

Bij een positief besluit op 2a t/m d volgt een wijziging van de RAV. De Minister van Infrastructuur en 

Milieu beslist hierover. 

 

3. Technische vraag: hierop volgt een eindadvies, waar RVO.nl voor is gemandateerd. 

 

 

  

  

 

 

 

Aanvraag in 

ontvangst 

Aanvraag in 

behandeling  

(1 week) 

Technische beoor-

deling  door de TAP 

 (6 weken) 

Beslissing op de 

aanvraag  (10 weken 

na in behandeling ) 

Proefstalbeschikking 

(max. 20 weken) 

Beoordeling  

beleidsmatige 

aspecten (1 week) 

RVO.nl beoordeelt of een aanvraag (type 1 en 2) compleet is. 

Daarvan afhankelijk wordt een bevestiging, of verzoek om 

aanvullingen verstuurd. De behandeltermijn gaat in wanneer een 

aanvraag compleet is.  

RVO.nl legt de complete aanvraag voor bij twee RAV-deskundigen 

binnen de Technische Advies Pool(TAP).  Zij beoordelen de 

aanvraag, op basis van de taakverdeling: 1ste en 2de beoordelaar.  

De RAV-deskundigen stellen binnen 6 weken na opdrachtverlening 

een eindadvies op. Bij complexe vragen kan een derde deskundige 

binnen de TAP worden ingeschakeld. Indien nodig wordt 

aanvullende informatie opgevraagd. De beoordeeltijd is dan langer. 

 

 

 

Dit advies wordt vervolgens beoordeeld door de beleidsvergadering 

Rav en nemen een besluit  

1. Bijzondere 

emissiefactor: RVO.nl 

verstuurt  de beschikkingen. 

Wettelijke beoordelings-

termijn is max. 20 weken. 

RVO is gemandateerd om te 

beslissen. 

RVO.nl beoordeelt de beleidsmatige aspecten van een aanvraag. 
Wanneer er geen afwijkende beleidsmatige aspecten zijn volgt een 
beslissing. 
Wanneer een aanvraag wel afwijkende beleidsmatige aspecten kent 
stemt RVO.nl. af met beleid over de te volgen strategie: afwijzen, 
toekennen, in gesprek gaan met ondernemer. 
 
 

 

 

Dit advies wordt vervolgens beoordeeld door de beleidsvergadering 

Rav en nemen een besluit  

Publicatie RAV 

jaarlijks rond april en  

oktober  

Voor aanvragen categorie 2 a t/m d geldt bij een positief besluit een 

wijziging van de RAV: Hiervoor is er minimaal 3 maanden vóór 

publicatie beleidsmatige afstemming  tussen RVO/I&M/EZ/RWS over 

alle wijzigingen. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft 

hierover het eindoordeel. 

2. Overige verzoeken (2a t/m 

d)  en 3. Technische vragen:  

RVO.nl verstuurt  de eind-

adviezen. Streven is om binnen 8 

weken te beslissen. Positieve 

besluiten van 2 t/m d leiden  tot 

wijziging van de RAV 




