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Aanvullende afspraken veehouderij.
Coalitieakkoord 2019 - 2023 'Kiezen voor Kwaliteit'

Geachte leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

De nieuwe coalitie heeft in het bestuursakkoord 2019-2023 'Kiezen voor Kwaliteit' met elkaar afgesproken
maatwerk te willen leveren in het pakket aan maatregelen 'Versnelling Transitie Veehouderij', mits het
geprognostiseerde afnamepad met betrekking tot de ammoniakemissies (en een doorkijk naar de totale
stikstofdepositie) van jaar tot jaar wordt gerealiseerd. Een maatregel voor een (deel)sector die leidt tot toename
van de ammoniakemissie (en daarmee voor de totale stikstofdepositie) wordt in beginsel binnen diezelfde
(deel)sector, maar altijd binnen de veehouderij, opgevangen.
In het bestuursakkoord zijn afspraken op hoofdlijnen gemaakt op dit thema. In de nadere uitwerking van dit
bestuursakkoord, hebben wij als onderhandelende partijen de volgende aanvullende afspraken met elkaar
gemaakt waarvan wij u graag in kennis stellen:
»

We bevorderen deelname aan de warme sanering varkenshouderij mede door gerichte inzet van de
Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte.

»

We vullen het instrumentarium aan met een regeling voor structuurversterking van de melkveehouderij (meer
grond onder de melkveebedrijven) volgens de gedachte van kringlooplandbouw.

»

We onderzoeken de mogelijkheid van een uitzondering op de Verordening natuurbescherming voor
stro (o i se I) sta llen.

»

Houders van vlees- en fokstieren krijgen een jaar uitstel van de data van de Verordening natuurbescherming

»

Houders van geiten krijgen een jaar uitstel van de data van de Verordening natuurbescherming.

»

Houders van varkens en vleeskalveren die kiezen voor brongerichte technieken krijgen maximaal een half
jaar uitstel voor het indienen van een vergunbare aanvraag.

»

We bevorderen de toepassing van nieuwe stalsystemen door inzet op voorlopige emissiefactoren en green
deals.

»

Bedrijven die per 1 januari 2022 stoppen, hoeven onder voorwaarden geen vergunning aan te vragen.

«

Bedrijven die per uiterlijk 1 januari 2024 stoppen, hoeven onder aanvullende voorwaarden geen
vergunning aan te vragen.

«

We passen de stalderingsregeling aan om een afname van de stikstof uitstoot te borgen.

»

We verlagen de stalderingswaarde bij herbestemming om sloop van lege stallen te bevorderen.

Wij zullen het nieuw te vormen College vragen deze maatregelen op een kort mogelijke termijn nader voor u te
duiden in een Statenmededeling.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

's-Hertogenbosch, 7 juni 2019
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