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Motie Green Deal Kalverhouderii
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 27 november 2020,
behandelend Statenvoorstel 79/20 Vaststelling Interim Omgevingsverordening-regelwijziging 2,
Constaterende dat:
Sinds 2014 in de provincie Noord-Brabant volop ingezet is op de transitie in de veehouderij;
De provincie het terugdringen van uitstoot ondersteunt en stimuleert via het innovatiespoor;
Vrijwillig staken van veehouderijbedrijven zoals in de warme sanering varkenshouderij ook
de uitstoot van de veehouderij vermindert;
Overwegen dat:
De werkgroep Emissiereductie Kalverhouderij in februari 2020 Provinciale Staten heeft
geïnformeerd over haar gedachtevorming rondom een extra optie om te voldoen aan het
huidige provinciaal beleid;
Een Green Deal kan voorkomen dat kalverhouders in Brabant op een later moment alsnog
getroffen worden door eventueel te ontwikkelen Rijksbeleid;
Initiatieven vanuit de sector die goed aansluiten bij de provinciale doelstellingen in principe
altijd op een welwillende overheid moeten kunnen rekenen.
Verzoeken Gedeputeerde Staten om:
In gesprek te treden met de werkgroep Emissiereductie Kalverhouderij om te
verkennen/onderzoeken of naast het huidige tijdstraject voor kalverhouders om hun stallen
aan te passen, er een extra mogelijkheid kan ontstaan waarbij dierplaatsen van stoppende
kalverhouders worden opgekocht om te voldoen aan de gestelde eisen.
Hierbij via een Green Deal met het Rijk te borgen dat hierbij in de toekomst geen stapeling
plaatsvindt met rijksregelgeving met hetzelfde doel van vermindering van uitstoot.
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Toelichting:

In februari 2020 schreef de werkgroep Emissiereductie Kalverhouderij de Provinciale Staten een
brief, deze brief vraagt om deze motie. Destijds werd de motie afgestemd, omdat partijen geen
standpunt wilde innemen vanwege de formatie. De wens van de werkgroep is niet in het
bestuursakkoord beland. Met deze motie geven we de werkgroep een tweede kans.
Hierbij een uittreksel uit de brief:
Om het milieubeleid voor Brabantse kalverhouders draaglijker te maken, doet de
Werkgroep Emissiereductie Kalverhouderij een voorstel tot verkenning van een extra
optie op het huidige provinciaal beleid. Dit voorstel tot verkenning mag als motie
ingebracht worden op de Statenvergadering van 14 februari 2020:
Het voorstel tot verkenning houdt in dat we willen onderzoeken of naast het huidige
tijdstraject voor kalverhouders om hun stallen aan te passen, er een extra mogelijkheid
kan komen om de dierplaatsen van een stoppende kalverhouder op te kopen. De
stoppende kalverhouder verliest zijn milieuvergunning/ammoniak voor een intensieve
veehouderijtak en sloopt zijn bedrijf als dit op een ongunstige locatie ligt.
De kopende partij gebruikt de opkoop van dierplaatsen/ammoniak van de stoppende
kalverhouder enkel om te voldoen aan de eis van 50 procent ammoníakreductìe (hij
breidt dus niet uit in aantal dieren). De opkoop leidt dus tot minder vleeskalveren in
Noord-Brabant en geldt enkel als maatregel om de stikstof/ammoniak productie in de
provincie te verminderen en als lauw/warme sanering van een stoppende kalverhouder.
Naast het feit dat op het stoppende bedrijf 100 procent minder ammoniak wordt
geproduceerd, wordt er op dat bedrijf ook 1000Zo minder methaan/fijnstof/geur
geproduceerd.
Het opkopen van een collega is een vrijwillige keuze van een kalverhouder om te voldoen
aan de Brabantse milieueisen. Als hij een stoppende kalverhouder heeft opgekocht,
voldoet hij aan de eis van 50 procent ammoniakreductie en is hiermee ~ evenals een
kalverhouder die zijn stal aanpast om 50 procent ammoniak te reduceren - 20 jaar
vrijgesteld van nieuwe emissie-investeringen. De extra regeling geldt enkel voor
bestaande stallen en niet voor nieuwbouw stallen. Om vrijwaring van landelijke
regelingen te bewerkstelligen, zou deze extra optie geregeld kunnen worden in een
CreenDeal met de landelijke overheid.

