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Toekomstperspectief voor boeren en natuur

Provinciale Staten van Brabant, in vergadering bijeen op 27 november, behandelend Statenvoorstel
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Overwegende dat
»

Met de voorliggende wijziging in de komende 8 jaar de stikstofuitstoot uit stallen door de
Brabantse agrariërs teruggebracht wordt met 60 96, van 17,82 naar 7,36 kton Ammoniak per
jaar;

»

De reductie die door de agrariërs gerealiseerd wordt belangrijk is voor het behalen van de
instandhoudingsdoelstellingen in de N2000 gebieden en goed is voor de natuur;

«

Het college onderschrijft dat naast de stalaanpassingen in de Brabantse Ontwikkelaanpak
Stikstof breder wordt gekeken dan alleen de stikstofreductie vanuit stalsystemen en daarbij
uitgaat van een evenwichtige bijdrage in de stikstofreductie in alle sectoren;

*

De versnelde stalaanpassing een grote impact heeft op veel agrarische ondernemers en hun
gezinnen;

*

Het daarom van belang is dat de regelwijziging niet 'rücksichtslos' doorgevoerd wordt maar
er oog blijft voor proportionaliteit en maatwerk waar nodig;

»

Het van belang is dat ondernemers daadwerkelijk een keuze hebben om brongerichte
maatregelen door te voeren op hun bedrijf.

Vragen het college
«

Het vakmanschap van de boer te waarderen en de reductie door voer- en
managementmaatrelen die de ondernemers realiseren mee te nemen in de
emissieberekeningen en de Staten uiterlijk juli 2021 te berichten hoe dit vorm kan krijgen;

»

Bij de ontwikkeling van innovatie er rekening mee te houden dat de techniek aantoonbaar
voldoet en qua veiligheid, dierwelzijn, economische inpasbaarheid en andere emissies zoals
geur, fijnstof en broeikasgassen, een verbetering is en de Staten periodiek te informeren
over de stand van zaken met betrekking tot nieuwe brongerichte systemen;

«

Op korte termijn te starten met proeven om real-time de werkelijke emissie te meten met als
doel de vergunningen in de toekomst niet enkel op berekeningen maar ook op werkelijk
gemeten emissies te kunnen baseren.
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