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Geachte heer, mevrouw,
Afgelopen dinsdag hebben we via een brief aandacht gevraagd voor stalderen en
dierenwelzijnsconcepten. Gisteren heeft GS, voor ons onverwacht, aangekondigd dat op 17
december er een subsidieregeling open gaat voor deze categorie van bedrijven. Ruim een
half jaar geleden is voor het laatst met ons over deze regeling gesproken.
Het is positief dat er nu een regeling is waar een aantal bedrijven mee geholpen wordt. We
hopen dat bedrijven in de praktijk met deze regeling, in samenhang met alle andere extra
eisen van de provincie, uit de voeten kunnen. De beschikbare 1 miljoen aan
gemeenschapsgeld had echter bespaard kunnen worden als deze bedrijven gewoon
uitgezonderd waren van de stalderingsplicht.
De regeling schiet tekort

De regeling zoals die nu voorligt, schiet in onze ogen ook te kort op een aantal punten.
Ten eerste: de regeling is vooral geschreven op bedrijven die een stal extra bouwen. Er zijn
ook een aantal concepten waar geen stal maar een overdekte uitloop gerealiseerd moet
worden. Deze bedrijven moeten stalderen en voldoen aan de Brabantse
Zorgvuldigheidsscore.
Ten tweede: In de regeling is een maximale subsidie van 50Zo van de bouwkosten
opgenomen. De kosten van een overdekte uitloop zijn veel lager dan voor een stal en dat
betekent dat de extra kosten van stalderen nauwelijks met deze subsidie vergoed worden.
Ten derde: legpluimveehouders die meedoen aan het 1 of 2 sterren concept van de
Dierenbescherming zijn helemaal uitgesloten van de regeling. De provincie gaat ervanuit zij
de dieren geen extra ruimte hoeven te geven. Dat klopt niet. Ze moeten een overdekte
uitloop realiseren. Dat is een uitbreiding van een dierenverblijf en dat betekent stalderen.
Ten vierde: bedrijven moeten zich voor 15 jaar binden aan de eisen van een
dierenwelzijnsconcept. Dat zal voor een aantal veehouders een extra drempel opwerpen. De
ontwikkeling en veranderingen in de concepten gaan snel. Bedrijven weten dus niet aan wat
voor eisen ze over bijvoorbeeld 10 jaar moeten voldoen. De vraag is of bedrijven zich voor
15 jaar willen vastleggen.
We waren en zijn altijd bereid om over de voorwaarden van de regeling te overleggen.
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Brabant raakt achterop

In het persbericht van de Provincie Noord-Brabant staat dat Brabantse veehouders voorop
lopen op het gebied van dierenwelzijn. Dat is mooi om te horen. Dat is te danken aan
Brabantse veehouders zelf, die snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Probleem blijft dat
veehouders in Brabant ten opzichte van veehouderijbedrijven elders in Nederland niet meer
snel op innovaties kunnen inspelen. Daarvoor is de regelgeving te complex geworden. Zelfs
met subsidie is het in Brabant zeer moeilijk om iets eenvoudigs en maatschappelijk gewenst
als een overdekte uitloop, te realiseren. De flexibiliteit is weg en daarom stagneren nieuwe
ontwikkelingen. Bij ongewijzigd beleid loopt Brabant over 5 jaar niet voorop, maar
achteraan.
Kies de eenvoudige weg

Ingewikkelde subsidieregelingen, 1 miljoen extra gemeenschapsgeld. Het zou allebei
voorkomen kunnen worden wanneer u kiest voor de eenvoudige oplossing: sluit bedrijven
die hun stal willen uitbreiden voor meer dierenwelzijn, uit van de stalderingsplicht.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Janus Scheepers
Portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling ZLTO

