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Brabant

motie:
Geef Brabantse boeren een eerlijke kans
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 14 juni 2019
Constaterende dat:
*

Er in 2009 een convenant gesloten is tussen de partijen ZLTO/LLTB, Natuurorganisaties,
Milieufederatie, en de Provincies Noord Brabant en Limburg resulterend in de Verordening
stikstof en Natura 2000 met daarin onder meer eisen om voor het jaar 2028 stikstof in de vorm
van ammoniak te verminderen.

*

In 2017 dit convenant de facto is opgezegd door de Provincie Noord Brabant door de extra
beperkende maatregelen inzake de emissie van stikstof in de vorm van ammoniak te
vervroegen (Verordening Natuurbescherming Noord-Brabant).

*

De provincie Limburg het inwerkingtreden van deze regelgeving daarentegen juist heeft
uitgesteld naar 2030.
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Overwegende dat:
*

Brabantse boeren tenminste gelijke kansen moeten hebben t.o.v. boeren in andere provincies.

*

Voor een tijdige realisatie van de vereiste aanpassingen vergunningen op korte termijn
aangevraagd dienen te worden.

*

Kosten voor de vereiste aanpassingen in de honderdduizenden euro’s lopen, per gebouw,
waarbij de grootste kostenpost voor deze aanpassingen de luchtwassers zijn die een
gemiddelde levensuur hebben van 11 jaar.

*

Tegen de tijd dat in Limburg deze regelgeving ingaat (2030), de eerste luchtwassers in Brabant
al weer bijna aan vervanging toe zijn.

*

Hierdoor Brabantse boeren niet op gelijke voet kunnen concurreren met collega’s uit Limburg,
laat staan met bedrijven uit de rest van het land, laat staan met buitenlandse boeren.

*

Als gevolg van het bovenstaande veel familiebedrijven gedwongen worden de bedrijfsvoering
te staken.

Vragen de Provinciale Staten:
- opdracht te geven aan Gedeputeerde Staten vorenbedoeld besluit uit 2017 waarin de
beperkende maatregelen aangaande de emissie van stikstof vervroegd worden opgelegd, in te
trekken:
- opdracht te geven aan Gedeputeerde Staten het opleggen van vorenbedoelde maatregelen
gelijk als in de provincie Limburg is geschied, vooralsnog uit te stellen tot 2030;
en gaan over tot de orde van de dag.
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