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Aanleiding
Bij de bespreking van het bestuursakkoord in de Statenvergadering van 15 mei
2020 is unaniem motie 49a aangenomen, waarin het college wordt verzocht
om zo snel als mogelijk aan de Provinciale Staten haar visie op het verbeteren
van het dierenwelzijn in Brabant, met bijbehorende acties en maatregelen,
kenbaar te maken.
In juni 2016 zijn uw Staten via een memo gedeputeerde geïnformeerd over de
stand met betrekking tot dierenwelzijn en de positie van Brabant / Nederland
t.o.v. andere regio’s / landen. Provincies hebben geen wettelijke taken en
bevoegdheden m.b.t. dierenwelzijn.
Bevoegdheid
De provincie heeft geen wettelijke taak tot het bevorderen van dierenwelzijn. Dit
is primair en verantwoordelijkheid die op Rijksniveau ligt. Het Rijk streeft ernaar
om het diergezondheids- en dierenwelzijnsniveau in de Europese Unie naar een
hoger plan te tillen. Het Rijk heeft regelgeving voor dierenwelzijn en staat
primair aan de lat om hier toezicht op te houden. Voor landbouwhuisdieren zijn
er onder andere regels voor houden van dieren, verboden ingrepen en voor
antibioticagebruik. Zie voor meer informatie:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren/dierenwelzijn
en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierenwelzijn. De NVWA ziet
toe op die regels. De nationale wetgeving is grotendeels gestoeld op Europese
richtlijnen en verordeningen.
Ondanks het ontbreken van een wettelijke taak stimuleren wij in ons beleid op
diverse wijzen verbetering van het dierenwelzijn.
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1. Dierenwelzijn in het op te stellen beleidskader Landbouw en Voedsel 20212030.
In het nieuwe bestuursakkoord 2020-2023 heeft ons college aangegeven te
willen sturen op randvoorwaarden met betrekking tot de landbouw- en
voedselsector waaronder een diervriendelijke aanpak.
Dierenwelzijn zal dan ook aandacht krijgen in het nieuw op te stellen
beleidskader Landbouw en Voedsel 2021-2030'.
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2. Het college van GS stimuleert reeds op veel manieren een beter
dierenwelzijn.
Hierbij geeft ons college u graag een overzicht van de reeds lopende inzet op
dierenwelzijn met een overzicht van de bevoegdheid en betrokkenheid van de
provincie en de wijze waarop de provincie dierenwelzijn stimuleert.
Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)
Veehouders die hun stallen uitbreiden moeten sinds 2014 voldoen aan de
Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). De BZV is een keuzemodel,
door maatregelen te kiezen kunnen veehouders punten verdienen, bij voldoende
score kan een veehouder uitbreiden. Dierenwelzijn is één van de thema's waar
veehouders op kunnen scoren, maar ook brandveiligheid. De BZV beloont via
de pijler Certificaten veehouders die maatregelen nemen die bijdragen aan een
beter dierenwelzijn en brandveiligheid. Veel certificaten dragen bij aan deze
thema’s, bijvoorbeeld het Beter Leven Keurmerk, Maatlat Duurzame Veehouderij
en ook een aantal ketenkwaliteitssystemen zoals IKB stellen
leveringsvoorwaarden ten aanzien van dierenwelzijn. Door aan te sluiten bij
deze certificaten is het voor de veehouder vanuit financieel en/of fiscaal
oogpunt aantrekkelijk om te verduurzamen en –bijvoorbeeld- extra maatregelen
voor dierenwelzijn te nemen.
Interim Omgevingsverordening
Sinds 2010 hebben wij maximale emissie-eisen voor nieuwe stallen via de
Interim Omgevingsverordening (Iov). Bij de beleidsaanpassingen die vanaf
2017 zijn doorgevoerd, gelden die nu ook voor verouderde bestaande stallen.
Veel veehouders moeten de komende jaren stallen aanpassen om aan de Iov te
voldoen. Het moderniseren van stallen is een investeringsmoment dat veel
veehouders kunnen en zullen aangrijpen om op meerdere fronten te
verduurzamen. Daarmee kunnen zij ook bedragen aan maatschappelijke
criteria.
De Iov heeft enkele uitzonderingen ten gunste van dierenwelzijn. Zo is bij het
geitenmoratorium opgenomen dat uitbreiding in het kader van dierenwelzijn wél
is toegestaan. Ook is een groter bouwblok toegestaan mits de ondernemer
blijvend voldoende grond voor een veebezetting van 2 GVE per hectare grond
beschikbaar heeft. Ook is er voor natuurinclusieve bedrijven een specifieke
regeling opgenomen voor hun stalsysteem, zij kunnen onder aanvullende
voorwaarden gebruik maken van potstallen. Dit bevordert het dierenwelzijn.
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Varkenshouders met een zogenaamde rondloopstal zijn in gesprek met de
provincie over uitzondering van de emissie-eisen in de Iov. Een rondloopstal is
een conceptsysteem met varkens op stro waarbij varkens meer natuurlijk gedrag
kunnen vertonen en daarmee wordt het dierenwelzijn bevorderd. Er is
vooralsnog geen uitzondering opgenomen in de Iov. De varkenshouders zijn nu
aan het onderzoeken of zij extra maatregelen kunnen nemen in strostallen om de
ammoniakemissie verder te verminderen.
Taskforce Toekomstbestendige Stallen
Via de Taskforce Toekomstbestendige Stallen, waarin FME, ZLTO, BAJK en
VNO-NCW Brabant-Zeeland en HAS met ons samenwerken, stimuleren we de
ontwikkeling van stalsystemen die emissies integraal en bij de bron verminderen.
Brongerichte stalsystemen dragen bij aan een beter stalklimaat en daarmee aan
een beter dierenwelzijn. Daarnaast zijn dierenwelzijn en brandveiligheid
specifieke thema's waar de Taskforce aandacht aan besteedt. Via het netwerk
van de Taskforce worden initiatiefnemers gestimuleerd om dierenwelzijn en
andere thema’s mee te nemen in de ontwikkeling van nieuwe stalsystemen.
Subsidieregeling Transitie Veehouderij
Een deel van de veehouders in Noord-Brabant die uitbreiden moeten sinds
2017 stalderen. Vierkante meters die bijgebouwd worden, moeten ergens
anders opgekocht worden. Indien een veehouder extra staloppervlakte wil ten
behoeve van dierenwelzijn, kan hij of zij subsidie aanvragen bij de provincie via
de subsidie Investeren in Dierenwelzijn. De subsidieregeling is specifiek gericht
op veehouders in Midden en Oost Brabant, omdat veehouders in deze
gebieden moeten stalderen. De provincie subsidieert een deel van de kosten die
nodig zijn voor het bouwen van extra stalruimte. Deze regeling was tot 31
december 2020 opengesteld en er was 1 miljoen euro beschikbaar. In totaal
zijn er 3 aanvragen geweest. Momenteel wordt er weinig gebouwd in de
veehouderijsector en daarmee wordt er ook weinig gestaldeerd. Ook lijkt het
erop dat de markt voor het 1 ster BeterLeven Keurmerk varkensvlees
verzadigd is, vooral voor deze ondernemers was de subsidieregeling
interessant. Dit maakt dat er weinig gebruik is gemaakt van de subsidieregeling
Investeren in Dierenwelzijn. We onderzoeken of de subsidieregeling, al dan niet
met andere voorwaarden, opnieuw kan worden opengesteld.
Stimulering van individuele projecten
Via FoodUp! Brabant stimuleren we de ontwikkelingen van nieuwe
(markt)concepten gericht op dierenwelzijn. Bij het ene concept denken we mee
of verbinden we partijen en bij het andere concept financieren we om te helpen
bij de opstart. Voorbeelden hiervan zijn de, doe-het-zelf-kip en het
Familievarken.
De provincie draagt bij aan het project AgroFoodInnovation.
AgroFoodInnovation verhoogt binnen het project Slimme Varkensketen de
gezondheid en het welzijn van varkens door de gecombineerde verzameling en
analyse van metingen op de slachterij en real time metingen over de
leefomstandigheden in de stal.
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Vanuit de provincie Noord-Brabant zijn we bij diverse Green Deals betrokken
die invloed hebben op het dierenwelzijn. Voorbeelden hiervan zijn de Green
Deal Weidevarkens en Green Deal Herenboeren.
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Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) stimuleert een economisch
en ecologisch duurzame land- en tuinbouw in de provincie Noord-Brabant. De
provincie faciliteert en financiert samen met de ZLTO het LIB. Via het LIB worden
nieuwe, innovatieve ideeën financieel ondersteund bij de verdere
doorontwikkeling, zo komen er ook regelmatig nieuwe concepten voorbij
waarbij dierenwelzijn centraal staat. Voorbeelden hiervan zijn: ECOON
Vleeskuikenstal, Mannenvlees en de Mobiele slachterij voor varkens.
Consequenties
Met deze Statenmededeling doen wij Motie dierenwelzijn (M49a-2020) af.
Wij hebben in deze Statenmedeling aangegeven op welke wijze het college van
GS reeds een beter dierenwelzijn stimuleert en kondigen aan dat dierenwelzijn
aandacht krijgt in het nieuw op te stellen ‘beleidskader Landbouw en Voedsel
2021-2030'.
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing.
Communicatie
Niet van toepassing.
Vervolg
Uw Staten stellen naar verwachting medio 2021 het ‘beleidskader Landbouw en
Voedsel 2021-2030' vast.
Bijlagen
Geen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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Programmamanager: de heer A.F. Meulepas, (06) 27 74 50 53,
ameulepas@brabant.nl.
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Opdrachtnemer: mevrouw L.A.H. van Erp - Mooren, (06) 55 68 66 25,
lmooren@brabant.nl.
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