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Geachte heren Kuijken en Braspenning,

Uw kenmerk

-

Bij brief van 9 november 2016, ingekomen op 9 november 2016, heeft u
namens de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

J.F.W.M. (Anky) Dieden
Telefoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(073) 680 86 04
Email

1. Vrijkomende agrarische bebouwing inclusief staldering
Voor een zuivere discussie over de toekomst van de veehouderij in Brabant is het
volgens het CDA noodzakelijk onze cijfers te kennen. Cijfers over de
demografische, planologische en sociaaleconomische trends stellen ons tijdig in
staat om op trends in de agrarische sector in te kunnen springen. Daartoe
zouden meerjarige cijfers, zoals het aantal agrarische bedrijven, het aantal
dieren, een indicatie van de inkomenssituatie van boeren, het aantal
milieuovertredingen, het aantal (verwachte) stoppers, het aantal
bedrijfsuitbreidingen binnen de BZV, het areaal aan asbest, het aandeel van de
agrarische sector in de economie en het percentage verwerkte mest te allen tijde
beschikbaar moeten zijn. De concrete doelen van uw college zou u via de
unaniem door onze Provinciale Staten gewenste ‘methode-Duisenberg’ kunnen
communiceren, zodat wij de voortgang kunnen controleren.
a. Bent u bereid om deze cijfers jaarlijks te communiceren?
Antwoord: Deze vraag gaat niet zozeer over VAB’s, maar om een verzoek
naar een brede situatieschets over het houden van vee in Brabant. De
gevraagde informatie is (deels) via verschillende data-bronnen verkrijgbaar,
maar is niet op deze manier geaggregeerd.

adieden@brabant.nl
Bijlage(n)

-

We zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van een
monitoringssystematiek, op basis waarvan wij zicht willen houden op de
voortgang en de output van de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood.
Hierbij willen we Provinciale Staten graag bij betrekken. Hiervoor heeft U
een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst in januari 2017 ontvangen,
waarin wij samen willen kijken naar de indicatoren die onderdeel worden
van de monitoring.
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b. Wat is volgens u de beste vorm om deze cijfers en trends met Provinciale
Staten en de Brabanders te delen?
Antwoord: zie a

c. Bent u bereid om uw doelen concreter en beter controleerbaar te formuleren
volgens de Duisenberg-methode?
Antwoord: Ja. De methode Duisenberg/Van Meenen omvat een zestal
hoofdvragen. De beantwoording van deze vragen vindt plaats via de
begroting en in de aan Agrofood gekoppelde evaluaties.

2. Mestbeleid en circulaire economie
a. Bent u bereid om middelgrote mestverwerkingsinstallaties (tot 250.000 ton)
toe te staan op plekken die door omwonenden en de betreffende gemeentes
aanvaardbaar zijn?
Antwoord: De Verordening ruimte 2014 kent specifieke regels voor het
toestaan van mestbewerkingsinstallaties in bestaand stedelijk gebied en
gemengd landelijk gebied. Voor zover mest van derden wordt bewerkt, kan
op dit moment geen nieuwe capaciteit worden vergund, zoals wij reeds bij
onze bekendmaking van 27 november 2015 hebben medegedeeld.
In de Statenmededeling van 15 november 2016 (Versnelling transitie naar
een duurzame veehouderij) hebben wij u geïnformeerd dat wij voornemens
zijn uw Staten voor te stellen de Verordening ruimte op dit punt aan te
passen:
“Wij passen de Verordening ruimte aan zodat er geen sturing meer is op de
capaciteit van de mestbewerking. Ook passen wij het beleid ten aanzien van
de locaties aan: bewerking kan op de veehouderijlocatie waar de mest
ontstaat en anders op een bedrijventerrein van de juiste milieucategorie, met
daarbij de mogelijkheden voor maatwerk zoals voorgesteld vanuit de
dialoog. Wij willen maatwerk leveren aan melkveehouders die gezamenlijk
willen vergisten, aan veehouders die hun mest per pijpleiding transporteren
en in een beperkt aantal gebieden met een zeer hoge dichtheid van
varkens.”

2/6

b. Bent u het ermee eens dat gemeentes en omwonenden het beste kunnen
bepalen of een middelgrote mestverwaardingsinstallatie inpasbaar is in de
omgeving?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag a.
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c. Welke kansen ziet u om de hoeveelheid vastgelegde koolstof in de bodem te
belonen?
Antwoord: Het is in het eigen belang van de sector om goed om te gaan met
de bodem. In het recente verleden heeft de provincie meerdere
praktijkprojecten over duurzaam bodembeheer en gewasopbrengsten
ondersteund, die praktische, openbare kennis hebben opgeleverd.
De provincie wil vanuit haar opgaven voor een duurzaam water- en
bodemsysteem agrarische ondernemers ondersteunen in het verbeteren van
de toestand van de organische stof door het ontwikkelen en uitwisselen van
kennis.

d. Bent u bereid te onderzoeken of u als college ‘Green Deals’ kunt sluiten
tussen bedrijven die hun CO2-footprint willen verlagen en de agrarische
sector kansen ziet u om de hoeveelheid vastgelegde koolstof in de bodem te
belonen?
Antwoord: Een Green Deal sluiten is de verantwoordelijkheid van bedrijven
en de agrarische sector. Indien wij een rol in een Green Deal hebben zijn wij
bereid hieraan ondersteuning te verlenen.

3. Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)
a. Ziet u de BZV als een tijdelijk instrument of als een instrument voor
onbepaalde tijd?
Antwoord: Wij zien de BZV nog steeds als een tijdelijk instrument.

b. Bent u bereid om bedrijfsaanpassingen waarbij het dierenaantal en de
emissie van fijnstof en stikstof niet toeneemt te vrijwaarden van de BZV?
Antwoord: Dit wegen we af in combinatie met de vele andere suggesties
voor de aanpassing van de BZV.

c. Bent u bereid om innovatieve en duurzame mestverwaarding te belonen via
het ‘cafetariamodel’ van de BZV?
Antwoord: Nee, want mestverwerkingsinstallaties zijn niet BZV-plichtig De
doelstelling van het mestbeleid is om mest zo snel mogelijk emissie-arm te
maken, bij voorkeur door het aan de bron te scheiden. Hiervoor zetten wij
onze instrumenten BZV en Verordening stikstof in. Zie ook de
Statenmededeling over de drie veehouderijdossiers van 15 november
(Versnelling transitie naar een duurzame veehouderij).
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d. Bent u bereid om het vastleggen van organische koolstof in de bodem te
belonen via het ‘cafetariamodel’ van de BZV?
Antwoord: Nee, wij willen de BZV vereenvoudigen en sterk richten op lokale
thema’s, zie de Statenmededeling over de drie veehouderijdossiers van 15
november (Versnelling transitie naar een duurzame veehouderij).
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4. Toekomstperspectief varkenshouderij inclusief verbinding met regiegroep
Vitale varkenshouderij
De landelijke regiegroep varkenshouderij heeft de nodige massa gecreëerd
m.b.t. financiën, verantwoordelijkheid en betrokkenheid van stakeholders,
waardoor de oplossing voor de varkenshouderij dichterbij komt.
a. Is de verbinding met deze landelijke regiegroep al gelegd met de provinciale
ambitie?
Antwoord: Ja, er is zowel op bestuurlijk als ook op ambtelijk niveau een
verbinding gelegd tussen de provincies Noord-Brabant, Gelderland,
Overijssel en Limburg met de Coalitie Vitale Varkenshouderij. Die verbinding
wordt nu verder uitgewerkt.

b. Zijn de dwarsverbanden met de ambitie over leegstand al gemaakt?
Antwoord: Dwarsverbanden inzake leegstand en de provinciale uitwerking
ervan worden in bovengenoemd overleg betrokken.

5. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
a. Wat is de huidige doorlooptijd van NB-wetvergunningaanvragen onder het
PAS-regime
Antwoord: De huidige gemiddelde doorlooptijd van een agrarische
Natuurbeschermingswet-aanvraag onder de PAS is ongeveer 24 weken. Dit
ligt binnen de wettelijk gestelde termijn van 26 weken.

b. Klopt het dat u versnelt inzet op het realiseren van de mitigerende
natuurmaatregelen in het kader van de PAS?
Antwoord: Ja, dat klopt. De opgave verschilt niet, maar de snelheid waarop
deze gerealiseerd moet worden is veranderd.

c. Op welke manier wijkt u bij de realisatie van deze natuurmaatregelen af van
de voorheen gehanteerde strategie ter realisatie van natuuropgaves?
Antwoord: Omdat er bij de PAS een juridische link is gelegd tussen de uitgifte
van economische ontwikkelingsruimte en het nemen van herstelmaatregelen in
de natuur is het extra van belang de herstelmaatregelen tijdig uit te voeren.
Daarom hebben Provinciale Staten op 24 juni 2016 ermee ingestemd om het
instrument ‘minnelijke verwerving op basis van volledige schadeloosstelling
met als sluitstuk onteigening’ in te zetten voor gronden die benodigd zijn voor
de uitvoering van de herstelmaatregelen.
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d. Bent u het met het CDA eens dat u zoveel mogelijk het minnelijke traject van
toepassing moet laten zijn?
Antwoord: Ja, daar zijn wij het mee eens. Het uitgangspunt is altijd om er
minnelijk uit te komen met een grondeigenaar. Bijvoorbeeld door
zelfrealisatie, kavelruil of grondaankoop.
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e. Treedt u samen met de waterschappen en de gemeentes vanaf het begin op
als één overheid tijdens het realiseren van natuurprojecten in het kader van
de PAS? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja, we treden als één overheid op. De provincie heeft met de
waterschappen voor een aantal Natura 2000-gebieden
bestuursovereenkomsten gesloten. In deze overeenkomst is geregeld dat het
waterschap de coördinatie van de opgave voor de PAS op zich neemt.
Daarnaast worden betreffende gemeenten geïnformeerd over en betrokken
bij het PAS-traject en worden er afspraken gemaakt over benodigde
planwijzigingen.

Het uitzetten van luchtwassers wordt nog wel eens gedaan, omdat deze
installaties erg veel elektriciteit kosten. Het uitzetten van luchtwassers
ondermijnt het draagvlak voor de agrarische boeren onder de burgers
ontzettend en is niet eerlijk ten opzichte van eerlijke, welwillende boeren. Het
CDA vindt dan ook dat hier strak op gehandhaafd dient te worden.
f. Wat is uw ambitie om volledig op afstand de luchtwassers van intensieve
veehouderijen te monitoren? Kunt u daarbij een tijdspad en een percentage
geven?
Antwoord: Sinds 1 januari 2016 moeten alle luchtwassers zijn voorzien van
een elektronisch monitoringssysteem, waarmee de parameters die van belang
zijn voor een goede werking van het luchtwassysteem worden geregistreerd
(artikel 3.125 Activiteitenbesluit). Het bevoegd gezag kan de met
elektronische monitoring verzamelde gegevens alleen administratief op
afstand controleren als de agrariër de gegevens periodiek of online
beschikbaar stelt. Dit is niet verplicht. Stelt de ondernemers deze gegevens
niet beschikbaar dan worden de gegevens tijdens een controlebezoek
elektronisch uitgelezen.
Belangrijk is dat essentiële parameters geregistreerd worden en bewaard
blijven, de wijze van uitvoering is daaraan ondergeschikt. De elektronische
monitoring is wettelijk al geregeld. Aanvullende provinciale inzet is daarop
niet nodig
Bij het toezichtsproject Veehouderij, waarvan nu de pilot loopt, wordt de
controle van luchtwassers meegenomen. Hierbij wordt extra aandacht
besteed aan de aanwezigheid en werking van het elektronisch
monitoringssysteem.
Met het toezichtsproject wordt geprobeerd om samen met de gemeenten alle
veehouderijen voor 1 april 2020 minimaal 1 keer op een uniforme wijze te
controleren.
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g. Leidt het op afstand monitoren van luchtwassers op den duur tot een
kostenbesparing en een verbeterd naleefgedrag?
Antwoord: Elektronische monitoring geeft de mogelijkheid om te beoordelen
of een luchtwasser regelmatig uitstaat en of deze goed werkt. De gegevens
dienen 5 jaar bewaard te blijven, zodat nog geruime tijd achteraf vastgesteld
kan worden dat een luchtwasser is uitgezet. Elektronische monitoring leidt
daardoor zeker tot verbeterd naleefgedrag. Bovendien zijn de gegevens
gemakkelijk langs elektronische weg uit te lezen waardoor het toezicht
efficiënt uitgevoerd kan worden.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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