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Kleine en middelgrote boerenbedrijven de dupe van vervroegde provinciale
milieuregels

Datum

28 januari 2020
Ons kenmerk

C2257273/4635825

Geachte heer Boon,

Uw kenmerk

-

Bij brief van 2 januari 2020, ingekomen op 6 januari 2020, heeft u namens de
PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

J.C. (Jan) Buys
Telefoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(06) 55 68 65 03
Email

1. Heeft GS kennisgenomen van het artikel1: “Paniekaanvallen en stress:
veertig procent van boeren denkt aan stoppen door strengere milieuregels”?

jbuys@brabant.nl

Antwoord: Ja.

-

2. Is GS geschrokken van de uitkomsten van de steekproef? Zo nee, waarom
niet?
Antwoord: Zoals u bekend is hebben wij voorafgaand aan de besluitvorming
Versnelling Transitie Veehouderij in 2017 een gedegen onderzoek laten
uitvoeren naar de te verwachten effecten op alle Brabantse
veehouderijbedrijven. De uitkomsten van de veel kleinere steekproef en het
meldpunt van Omroep Brabant verrassen ons dan ook niet. In ons onderzoek
is het effect van de introductie van het fosfaatrechtenstelsel in de
melkveehouderij overigens nog niet opgenomen.

3. Deelt GS de mening de van de PVV dat uit deze steekproef blijkt dat het
voorgenomen beleid van GS desastreus is voor kleine en middelgrote
boerenbedrijven? Zo ja/nee, waarom niet?
Antwoord: Nee. Uit ons hiervoor aangehaalde onderzoek blijkt dat deze
groep bedrijven onder druk staat als gevolg van een veelheid van factoren.
Ook zonder onze maatregelen zou een substantieel deel van deze bedrijven
de komende jaren stoppen.
1
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4. Deelt dit college de mening van de PVV dat het college zich juist zou
moeten inzetten om kleine en middelgrote boeren bedrijven in Brabant te
behouden? Zo ja/nee, waarom (niet)?
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Antwoord: Wij zetten ons in om de transitie in de gehele veehouderij te
versnellen en versterken. Mede daarom hebben wij in 2017 een omvangrijk
pakket ondersteunende maatregelen genomen, dat mede gericht is op deze
groep bedrijven.

5. Uit het onderzoek blijkt dat het voor veel kleine en middelgrote
boerenbedrijven niet haalbaar is om te voldoen aan de investeringen en
aanpassingen vanwege de vervroegde milieuregels. Deelt GS de mening de
mening van de PVV dat dit college onvoldoende rekening houdt met het
investeringstempo van kleine en middelgrote boerenbedrijven? Zo ja/nee,
waarom (niet)?
Antwoord: Nee. In het in ons antwoord op vraag 2 aangehaalde onderzoek
is de haalbaarheid van de benodigde investeringen één van de onderzochte
aspecten; in de besluitvorming Versnelling Transitie Veehouderij in 2017 en
daarna is dit voor ons dus steeds een expliciet punt van afweging. Juist
daarom hebben wij in de uitwerking van ons beleid aangesloten bij de
levensduur van stalsystemen. Wij monitoren de ontwikkelingen en stellen waar
nodig ons beleid bij.

6. Uit de steekproef blijkt dat de Brabantse milieuregels ertoe leiden dat veel
boeren meer dieren gaan houden of moeten intensiveren, zodat ze de
investeringen kunnen terugverdienen. Deelt GS de mening van de PVV dat de
versnelling van de transitie veehouderij het ontstaan van nieuwe megastallen
alleen maar in de hand werkt? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee. Onze inzet is dat veehouders een bewuste keuze maken
voor hun toekomst. Daarbij zijn er meer mogelijkheden dan u schetst, zoals
het ontstaan van nieuwe vormen van veehouderij en andere verdienmodellen,
mede door onze inzet hierop in ons pakket ondersteunende maatregelen en
ons uitvoeringsprogramma Agrofood.

7. Een van de belangrijkste reden van boeren om te stoppen, is de negatieve
berichtgeving in de media over de agrarische sector. Het vorige college heeft
zich actief ingezet met verspreiden van negatieve berichten over de
agrarische sector in de media. Zo beantwoorde gedeputeerde Van den Hout
de stelling of dat de Brabantse boeren een grotere belasting vormen voor het
milieu dan drugscriminelen met “ja, dat is op veel grotere schaal.” Deelt dit
college de mening van de voormalig gedeputeerde dat wat de Brabantse
boeren doen een grotere belasting vormt voor het milieu dan drugcriminelen?
Zo ja/ nee, waarom (niet)?
Antwoord: U heeft deze vraag eerder gesteld. Wij verwijzen naar het
antwoord dat u destijds is gegeven.
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8. De voormalig gedeputeerde noemde stallen die nog niet volledig waren
aangepast aan de nieuwe provinciale milieuregels “ouwe meuk” . Deelt GS
de mening van de voormalige gedeputeerde over stallen die nog niet volledig
zijn aangepast aan de nieuwe provinciale milieuregels, en beschrijft dit
college deze stallen ook als “ouwe meuk”? Zo ja/nee, waarom (niet)?
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Antwoord: Wij beschrijven stallen die ouder zijn dan 15 of 20 jaar als (sterk)
verouderd. Juist deze stallen dragen voor een belangrijk deel bij aan de
ammoniakdepositie op Natura 2000-gebieden. Ons beleid is er op gericht
deze stallen emissiearm te maken.

9. Deelt GS de mening dat dit soort uitspraken bijdragen aan de negatieve
berichtgeving omtrent de agrarische sector? Zo ja/nee, waarom (niet)?
Antwoord: Wij achten een evenwichtige communicatie, door alle
betrokkenen, van groot belang. Het benoemen van problemen die moeten
worden opgelost maakt daar onderdeel van uit.

10. In het artikel: “Paniekaanvallen en stress: veertig procent van boeren
denkt aan stoppen door strengere milieuregels” geven boeren aan dat het
naar voren halen van de milieuregels een financiële strop betekent. Deze
boeren hebben met hun business case rekening gehouden met aanpassingen
in 2028. Deelt GS de mening van de PVV dat door het eenzijdig naar voren
halen van de deadline van de provinciale milieuregels, GS zich niet aan de
beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehouden. En dat deze boeren nu
hiervan de dupe worden? Zo ja/nee, waarom (niet)?
Antwoord: Nee. Wij hebben ten behoeve van de besluitvorming Versnelling
Transitie Veehouderij de effecten op de veehouderij onderzocht en deze
afgewogen tegen het te verwachten effect. Provinciale Staten hebben met ons
geconstateerd dat de voorziene impact op de veehouderij proportioneel is.

11. Deelt GS de mening van de PVV dat dit college bij het vervroegen van de
provinciale milieuregels onvoldoende kennis had vergaard omtrent de
relevante feiten en de af te wegen belangen van de agrarische sector? Zo
ja/nee, waarom (niet)?
Antwoord: Nee. Zie antwoord op vraag 10.

12. Deelt GS de mening dat Brabantse boeren door de vervroegde deadlines
van de provinciale milieuregels onevenredig nadeel ondervinden vergeleken
met boeren in andere provincies? Zeker Zo ja/nee, waarom (niet)?
Antwoord: Nee. Zie antwoord op vraag 10.
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13. Is dit college bereid om in de toekomst Brabant wel met de beginselen
van behoorlijk bestuur te besturen? Zo ja/nee, waarom (niet)?

Datum

Antwoord: Wij namen en nemen de beginselen van behoorlijk bestuur in acht
bij onze besluitvorming.

Ons kenmerk

28 januari 2020
C2257273/4635825

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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