Vragen voor het rondvraagmoment 9 april 2021

Vragen
Onderwerp: Van nertsen naar varkens
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Wat zijn de gemaakte afspraken met gemeenten over de
herbestemming van de uitgekochte nertsenbranche?
Kunnen we als Provincie een rol spelen in de bemiddeling
zodat nertsen niet simpelweg vervangen worden door
varkens, maar ingezet wordt op bv kleinschalige landbouw,
toerisme, etc.?
Kunnen we afdwingen dat de stallen ook daadwerkelijk
worden gesloopt als bedrijven geld krijgen en gaat dat
synchroon lopen met een nieuwe locatiebestemming?
Klopt het dat een vergunning voor nertsen niet wil zeggen dat
men zomaar kan overstappen op een andere diersoort
(varkens, geiten, o.i.d.)?
Wat vindt het College er van dat de belastingbetalers fors
betaald hebben voor het uitkopen van de nertsenhouders en
nu weer opgezadeld worden met andere intensieve veeteelt,
terwijl we, ook met belastinggeld, elders weer varkenshouders
uitkopen?
De nertsenhouders waren veelal gevestigd in het Peelgebied,
dat is al erg zwaar belast vanwege de intensieve veehouderij.
Juist in dat gebied zijn de stappen die gezet moeten worden
op het gebied van stikstof moeilijk. Is voorkomen dat er nog
meer intensieve veehouderijen komen niet goedkoper dan
later weer uitkopen?
Worden omwonenden, die jarenlang te kampen hadden met
de vervuiling, geuroverlast en gezondheidsrisico’s die de
nertsenfarms veroorzaakten, nu betrokken bij de andere
invulling van de gebieden?
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Inmiddels zijn alle nertsenbedrijven geruimd.
De nertsenhouders zijn voor forse bedragen uitgekocht
en zoeken nu naar een andere toekomst.
In de BOS (Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof)
hebben we al geconstateerd dat het juist in het
Peelgebied moeilijk is voldoende stappen te maken om
stikstofruimte te creëren. Juist in de omgeving van
Natura 2000 gebieden zouden we een overstap naar
een andere intensieve veehouderij niet wenselijk
moeten vinden en de Provincie kan daarin een actieve
rol spelen.
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https://www.bd.nl/brabant/een-kwart-van-alle-nertsen-innederland-zit-in-gemert-bakel-bekijk-hier-hoeveel-nertsenje-in-jouw-buurt-vindt~a9867ae50/

https://www.ed.nl/brabant/nertsen-weg-wat-nu-als-ermaar-geen-andere-dieren-voor-in-de-plaats-komen-zegtdeze-belangengroep~a137edfc/

https://www.gemertsnieuwsblad.nl/2020/09/gemertbakel-gaat-met-nertsenhouders-in-gesprek-overherbestemming-locaties/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/wat-moet-er-numet-alle-lege-schuren-in-de-nertsenhoofstad-vannederland-het-is-een-treurige-situa/

