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Motie biologisch is van nature natuurinclusief
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 27 november 2020;
Behandelend Statenvoorstel 79/20 Vaststelling Interim omgevingsverordening- regelwijziging 2
Constaterende dat er uitzonderingsregels zijn voor de natuurinclusieve veehouder voor het
aanpassen van bestaande stallen;
Constaterende dat deze veehouderijen moet aantonen dat;
o de stallen onderdeel zijn van een natuurinclusieve bedrijfsvoering;
o de veehouderij blijvend beschikt over voldoende grond voor een veebezetting van 2
GVE per hectare grond of minder;
o door het treffen van aanvullende maatregelen de gemiddelde emissie op
bedrijfslocatieniveau gelijk is aan de toepassing van emissiearme huisvesting die
voldoet aan bijlage 2 Technische eisen huisvestingssysteem als onderdeel van een
niet natuurinclusieve bedrijfsvoering;
o uit monitoring moet blijken dat het bedrijf gemiddeld op jaarniveau aan deze
voorwaarde voldoet.
Overwegende dat:
Biologische veehouders van nature al natuurinclusief werken;
Een 'beetje biologisch' niet bestaat en biologische boeren in het bezit zijn van een Skalcertificaat. Waarbij stichting Skal inspecties uitvoert en toezicht houdt om te kunnen
garanderen dat deze bedrijven zich ook aan de regelgeving houden bij het produceren van
biologische producten.
Het moeten aantonen dat je aan de provinciaal gestelde eisen van een natuurinclusieve
bedrijfsvoering voldoet de nodige kosten met zich meebrengt, en onnodig is wanneer er
jaarlijks gecontroleerd zou worden of de boer nog in bezit is van een geldig Skal-certificaat.
Een Skal-certificaat als voldoende bewijs zien van een natuurinclusieve bedrijfsvoering zorgt
voor minder bureaucratie.
Dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
Onderzoek te doen naar de mogelijkheid om biologisch als natuurinclusief te verklaren en
een geldige Skal-certificering als voldoende bewijs voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering
te zien.
Met een voorstel te komen om de biologische veehouder te betrekken bij de
uitzonderingsregel onder artikel 2.67 van de IOV.
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