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Bij de behandeling van Statenvoorstel 10/20 Wijziging IOV heeft gedeputeerde Spierings
toegezegd nogmaals met de minister in gesprek te gaan over het versneld afgeven van
emissiefactoren.
Bij de behandeling van het Statenvoorstel 79/20 Vaststelling Omgevingsverordeningregelwijziging 2 is door uw Staten motie M245-2020 aangenomen waarin u het college
vraagt om voer- en managementmaatregelen te betrekken in de emissieberekeningen,
PS periodiek te informeren over de ontwikkelingen t.a.v. van brongerichte systemen en op
korte termijn te starten met proeven om real time emissies te meten.
Met deze memo geef ik invulling aan de toezegging van mijn voorganger. Daarnaast
informeer ik u over de raakvlakken met motie M245-2020. De afdoening daarvan volgt
dit voorjaar.
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In het stand van zaken overzicht van moties en toezeggingen staat dat de gedeputeerde
met de minister in gesprek gaat over het toekennen van voorlopige emissiefactoren bij
proefstallen. Reeds vanaf 2011 biedt het Rijk de mogelijkheid om een voorlopige
emissiefactor aan te vragen voor stalsystemen die in ontwikkeling zijn. Ontwikkelaars van
stalsystemen maken daar volop gebruik van.
In het debat van 14 februari 2020 hebben uw Staten verwezen naar de brief van minister
Schouten van 7 februari 2020, waarin zij ingaat op de diverse acties om innovaties in
stallen te versnellen. Ik ga daarom in deze memo in op deze bredere context rond het
versnellen van innovaties.
De afgelopen jaren zijn er diverse ambtelijke en bestuurlijke gesprekken geweest om de
innovatie in stallen te versnellen. Ik geef u graag een kort overzicht.
Brabantse Taskforce Toekomstbestendige Stallen
Om de innovatie te ondersteunen hebben wij in 2018 de Brabantse Taskforce
Toekomstbestendige Stallen ingesteld, waarin FME, ZLTO, VNO-NCW Brabant Zeeland,
BAJK en ondertussen de HAS met ons samenwerken. Via de Taskforce
Toekomstbestendige Stallen 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.
Daarnaast ondersteunen wij, op diverse manieren, innovaties. Hierover hebben GS u
geïnformeerd via de Statenmededeling Voortgang versnelling transitie veehouderij en
het bijbehorende advies.
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Naast diverse begrotingssubsidies hebben we een Subsidieregeling transitie
veehouderijen Noord-Brabant. Hierin worden, via paragraaf 1, validatiemetingen
gesubsidieerd en via paragraaf 2 First Movers en jonge veehouders. Voorwaarde voor
subsidie is dat innovaties niet alleen de ammoniakemissie verminderen, maar ook
bijdragen aan andere thema’s zoals andere emissies, dierenwelzijn en economische
inpasbaarheid. De functie van deze subsidies is overgenomen door het Rijk in de Sbvregeling. De Taskforce Toekomstbestendige Stallen was betrokken bij 16 innovaties die bij
de eerste openstelling van de Sbv-regeling subsidie hebben aangevraagd.
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Advies Landelijke Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen.
De landelijke Sbv subsidieregeling draagt bij aan het versnellen van de innovatie in stallen.
De brief van het Kabinet geeft een eerste evaluatie van de regeling en kondigt aan dat de
regeling binnenkort opnieuw wordt opengesteld.
Op 2 juli 2020 heeft Staatssecretaris van Veldhoven een Advies nieuw systeem van
stalbeoordeling aangeboden aan de Tweede Kamer.
Belangrijke mijlpaal in de versnelling van de innovatie is een advies van de Landelijke
Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen. Dit advies is recent door het Kabinet
aan de Tweede Kamer aangeboden. Veel Brabantse partijen waren betrokken bij het
opstellen van dit advies, zowel provincie, FME, ZLTO, bedrijfsleven en diverse Brabantse
veehouders.
De Taskforce adviseert om door middel van pilots ervaring op te gaan doen met het
realtime meten van emissies en daarmee ervaring op te doen, zodat de regelgeving op
langer termijn kan omschakelen van middel- naar doelvoorschriften. Hierdoor ontstaat
meer keuzevrijheid voor de ondernemer in de technieken die hij/zij wil toepassen al dan
niet in combinatie met voer- en managementmaatregelen.
De provincie Noord-Brabant stimuleert overigens in diverse projecten reeds dat er
realtime wordt gemeten, bijvoorbeeld bij Stal van de Toekomst de ontwikkeling van
innovatieve stalsystemen voor vleeskalverhouders in Someren en we zijn betrokken bij
projecten die in voorbereiding zijn.

Met vriendelijke groet,
drs. E.P.J. Lemkes - Straver
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