‘s-Hertogenbosch, 3 juli 2017
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde
Betreft: besluit versnelling transitie veehouderij
Geacht college,
De CDA-fractie was tijdens de themavergadering Landbouw op 30 juni 2017 van mening dat investeren in
de ontwikkeling van nieuwe stalsystemen door de provincie én het aan boeren vervroegd opleggen van
nieuwe stalsystemen elkaar bijten. Boeren zullen immers snel investeren in zgn. ‘end-of-pipe systemen’
(e.g. luchtwassers) terwijl de betere technieken, die bijdragen aan emissiereductie bij de bron (stabiliseren
of afvoeren van mest), beter werken, maar te laat beschikbaar komen. Gedeputeerde Spierings was van
mening dat deze twee beleidslijnen elkaar niet bijten. Haar verwachting is dat deze technieken binnen 2,5
jaar op de markt zijn.
Echter, volgens uw voorstel Versnelling transitie veehouderij onder stuk nr. 41/17 zullen boeren met stallen
ouder dan 15 jaar al in 2020 een ontvankelijke vergunningsaanvraag moeten hebben ingediend. In deze
aanvragen zullen, bij gebrek aan beter, de beoogde end-of-pipe stalsystemen zijn opgenomen.
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Verwacht u dat er voor 2019 totaal nieuwe stalsystemen gaan worden getest en als best beschikbare
techniek gaan worden aangemerkt? Verwacht u dat deze nog in de vergunningsaanvragen gaan
worden meegenomen?
Verwacht u dat boeren hun vergunningsaanvraag gaan aanpassen en de procedures met de bank,
architect en agrarische adviesbureaus gaan overdoen, als er voor januari 2020 nieuwe technieken
beschikbaar komen?
Hoe ziet u het voor zich dat deze betere, maar reeds te ontwikkelen technieken hun weg gaan vinden
in de vergunningsaanvragen voor 2020?
Kunt u kort toelichten op welke punten de adviezen uit PAS als Kans van BrabantAdvies van februari
2017 voor u ongewenst zijn?
Kunt u kort toelichten op welke punten de adviezen uit PAS als Kans van BrabantAdvies van februari
2017 juridisch onhaalbaar zijn?
Volgens het rapport Onderzoek naar verwachte effecten van voorgenomen maatregelen veehouderij:
effecten op natuur en milieu van Pouderoyen Compagnons1 is voor de periode 2020-2028 de totale
stikstofwinst in vergunde ammoniakemissie ca. 12,5 kiloton, wanneer je de door u voorgestelde
aanpassingen in de Verordening natuurbescherming vergelijkt met de versie ten tijde van dit
onderzoek.
Indien de agrarische sector met een alternatief bod komt om de vergunde stikstofemmissie met 12,5
kiloton terug te brengen, bent u dan bereid om de deadline voor aanpassing van stallen terug te zetten
naar 2028? Indien niet, waarom niet?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
René Kuijken
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Zie http://www.brabant.nl//media/816160ed45bb468e97f1c043379c6e65.pdf?la=nl&hash=DE7CD4A5684B16B96605426E4ACE25F3A396DCE7.

