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Ons kenmerk

Geachte heer Kuijken,

C2210967/4208550
Uw kenmerk

Bij brief van 3 juli 2017, ingekomen op 3 juli 2017, heeft u namens de CDA
fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

A.J.H. (Jos) van Lent

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 24 88

1. 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?

Email

Antwoord: Ja, er zijn een aantal perspectiefvolle stalsystemen in ontwikkeling,
we verwachten dat deze op korte termijn beschikbaar komen. De staatssecretaris
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamer op 21 juni
2017 per brief geïnformeerd over de verdere verbetering van het systeem van
stalbeoordelingen. Daarnaast hebben GS aangekondigd dat zij i.h.k.v.
flankerend beleid de ontwikkeling en introductie van innovatieve stalsystemen die
uitgaan van een ‘bron’-aanpak bevorderen. Verder dient de vergunbare
aanvraag voor 1-1-2020 te zijn ingediend. Er is dus nog een kleine 2,5 jaar
beschikbaar.

-

2. 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?
Antwoord: De door u genoemde procedures lopen niet allemaal gelijktijdig. Op
uiterlijk 1-1-2020 dienen veehouders een vergunbare aanvraag in te dienen,
vervolgens is er nog maximaal twee jaar om de beoogde aanpassingen te
realiseren. Ook in die realisatiefase is nog ruimte voor eventuele wijzigingen. Als
het gaat om stalsystemen met een integraal duurzaam karakter en vergelijkbare
of betere milieueffecten dan volstaat een kleine aanpassing van de vergunning.

avlent@brabant.nl
Bijlage(n)

3. Hoe ziet u het voor zich dat deze betere, maar reeds te ontwikkelen
technieken hun weg gaan vinden in de vergunningsaanvragen voor 2020?

Datum

Antwoord: Zie het antwoord op voorgaande vragen.

Ons kenmerk

5 juli 2017
C2210967/4208550

4. Kunt u kort toelichten op welke punten de adviezen uit PAS als Kans van
BrabantAdvies van februari 2017 voor u ongewenst zijn?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 5.

5. Kunt u kort toelichten op welke punten de adviezen uit PAS als Kans van
BrabantAdvies van februari 2017 juridisch onhaalbaar zijn?
Antwoord: De PAS is een landelijk programma waarover overeenstemming is
bereikt tussen 3 ministeries en 12 provincies. De 15 PAS-partners hebben in dit
programma afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak. Deze
gezamenlijke aanpak kan alleen gewijzigd worden in onderlinge
overeenstemming. Er is slechts beperkt ruimte voor een specifieke aanpak. Een
provincie kan deze ruimte uitwerken in de provinciale beleidsregel.
Een aantal van de voorstellen uit het rapport van BrabantAdvies kunnen daarom
niet eenzijdig door de provincie Brabant worden toegepast, waaronder:

A.1.c Reserveer voor de industriële sector
In de uitvoering is dit momenteel niet mogelijk, aangezien het Aerius
reken/monitoringssysteem hierop niet is ingericht. In het landelijke PAS-systeem
wordt geen onderscheid gemaakt in de “afkomst van de stikstof” (industrie,
wegverkeer, landbouw). In het PAS-systeem is daarmee geen basis voor het
toekennen van ontwikkelingsruimte aan specifieke sectoren.

A.1.e Beloon koplopers
Het PAS-systeem (incl. Aerius) is gebaseerd op het principe “wie het eerst komt,
wie het eerst maalt”. De uitvoering van dit advies is daarom op dit moment
praktisch niet uitvoerbaar.

B.3. Stel stikstoffonds in
Met het huidige PAS-systeem is een stikstoffonds niet mogelijk. In het verleden
had Brabant een stikstofdepositiebank. Deze is na een RvS-uitspraak opgeheven.
Gezien de ervaringen uit het verleden lijkt dit vooralsnog weinig perspectief te
bieden.

6. Volgens het rapport Onderzoek naar verwachte effecten van voorgenomen
maatregelen veehouderij: effecten op natuur en milieu van Pouderoyen
Compagnons 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.
Antwoord: Deze vraag kan niet technisch worden beantwoord. Gedeputeerde
van den Hout zal hier a.s. vrijdag in de eerste termijn op in gaan.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

Datum

5 juli 2017

de voorzitter,

de secretaris,

Ons kenmerk

C2210967/4208550

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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