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Betreft: Inbreng NVV ten behoeve van de commissievergadering Landbouw
inzakeStatenmededeling ‘versnelling in de transitie naar een duurzame veehouderij’
Geachte Statenleden,
De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) behartigt de belangen van haar leden, zijnde
varkenshouders. NVV streeft een duurzame varkenshouderij na, maar pleit daarbij voor
ontwikkelingsruimte voor varkenshouderijen om een transitie naar een (verdere) verduurzaming – ook
financieel – mogelijk te maken met daarbij onder andere ruimte voor dierenwelzijn en innovatie. Ook
de mogelijkheid tot mestbewerking en mestverwerking is daarbij van belang gelet op de (steeds
verdergaande) eisen die hieraan worden gesteld.
Afgelopen zomer is het Actieplan ‘Vitalisering Varkenshouderij’ gepresenteerd. Het Actieplan is
opgesteld door de Regiegroep Vitale Varkenshouderij, die bestaat uit het Ministerie Economische
Zaken, Rabobank en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).
In aanvulling op de ‘Reactie ZLTO statenbrief Mestdialoog en verordening stikstof’, willen wij
graag twee punten onder de aandacht brengen.
Punt 1: Verordening stikstof – varkenssector ligt op schema!
De Verordening Stikstof Brabant stelt (extra) technische eisen (85% reductie t.o.v. traditionele stallen)
aan nieuwe varkensstallen die qua emissiereductie verder gaat dan landelijke regelgeving.
Omdat er onvoldoende zekerheid is dat de doelstelling halvering van emissies stikstof uit de landbouw
(2010-2028) wordt bereikt, is een aanscherping van de Verordening Stikstof Brabant voorgesteld.
Op basis van het Arcadis rapport (Reductie van emissies uit stallen van veehouderijen) zou kunnen
worden geconcludeerd dat we op koers zitten in de daling van de emissies uit stallen (50% daling in
2018 ten opzichte van 2010).
De NVV wilt u vragen de volgende vragen te betrekken in uw bijdrage:
•

•

•

Volgens de GS zijn er alarmerende signalen dat de ammoniakbelasting op de N2000 gebieden
niet is verminderd en dat de daling van de ammoniakemissie vanuit de landbouw niet substantieel
doorzet of zelfs stagneert. De PAS is nog niet geëvalueerd, dus worden hier geen voorbarige
conclusies getrokken?
Uit het Arcadisrapport volgt dat er grote verschillen zijn in ontwikkeling van de vergunde
ammoniakemissie in de periode 2010-2016 per type bedrijf. De afname van de vergunde
ammoniakemissies in deze periode van de varkensbedrijven is met -29% het grootst. Voor
varkensbedrijven is het aandeel in de emissie van ammoniak in lijn met het aandeel in
economische omvang.
U heeft de gedachte om de eis door te voeren dat alle (varkens)bedrijven die intern gesaldeerd
hebben hun oudere stallen alsnog binnen drie jaar moeten aanpassen in plaats van in 2028. En
dat terwijl ze zwaar geïnvesteerd hebben om met hun bedrijf aan de gestelde eisen te voldoen. Uit
het Arcadisrapport volgt dat het verschil in ammoniakreductie tussen varkensbedrijven met interne
saldering op bedrijfsniveau en zonder interne saldering op stalniveau (geen interne saldering)
slechts 5% is! De NVV is van mening dat deze eis onevenredig is en buiten proportioneel is en
weinig zoden aan de dijk zet.

De NVV roept om een aanvullende analyse van de stoppende bedrijven in 2020 te maken, die
deelnemen aan het landelijk gedoogbeleid bij het Besluit emissiearme huisvesting. Uit het
Arcadisrapport volgt dat van de 2009 varkenshouderijen, 795 locaties niet aan de maximale
emissiegrenswaarden van het Besluit huisvesting voldoen. Uitgedrukt in nge gaat hierbij om 25% van
de bedrijven. Voor een goede analyse zou het interessant zijn om juist deze aantallen aan te duiden in
kg ammoniakemissie.

De varkenssector is de afgelopen jaren enorm goed bezig. Het antibioticagebruik in de
varkenshouderij is flink gereduceerd en emissies van geur, ammoniak en fijn stof zijn in de
varkenshouderij juist gedaald en wil haar rol pakken in de transitie naar een duurzame veehouderij.
Punt 2: Stalderen niet in lijn met het ‘Actieplan Vitalisering Varkenshouderij’
Wanneer de Wet Veedichtheid (voorheen Wet Dieraantallen) van kracht wordt heroverweegt u de
inzet van staldering als instrument om de regionale concentratie van de veehouderij tegen te gaan.
In de Statenmedeling geeft u aan dat de koppeling tussen groei en stoppen, ofwel stalderen, aan sluit
bij de denklijn in ‘Rosenthal’, ofwel het ‘Actieplan Vitalisering Varkenshouderij’.
Dit punt willen wij graag nuanceren:
In het Actieplan is de koppeling als volgt verwoord:
Het Actieplan Vitale Varkenshouderij richt zich op revitalisering van de Nederlandse varkenshouderij.
Dit gebeurt via een herstructurering van de varkenshouderij door gelijktijdig (a) de blijvers te
ondersteunen bij hun ontwikkeling, b) bedrijven zonder toekomstperspectief te faciliteren bij
beëindiging en (c) het maatschappelijke imago van de sector te verbeteren.
Het ligt uitdrukkelijk niet in de lijn van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij dat
kostprijsverhogende maatregelen op het bordje van de ontwikkelaar wordt gelegd. Afgesproken is dat
er per provincie een provinciaal ontwikkelbedrijf kan worden ontwikkeld eventueel aangevuld met
middelen uit provinciale fondsen waaruit een eventuele staldering-systematiek wordt gefinancierd.

