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Scharrelt u even een kippencoalitie bij elkaar?

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 21 april 2017,
Behandelend het Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant,
Constaterende dat:
«

Provinciale Staten van Brabant in haar bestuursakkoord de ambitie uitspreekt een veehouderij na
te streven waar héél Brabant trots op is;

»

Er maatschappelijke zorgen over uitstoot van fijnstof vanuit pluimveestallen in het kader van
volksgezondheid zijn;

*

End of pipe oplossingen zoals luchtwassers niet afdoende lijken om de gewenste fijnstof reductie
te realiseren;

»

Aanpak bij de bron een andere optie is om uitstoot te verminderen om de gezondheid van mens
en dier en hun welzijn te waarborgen;

»

In de pluimveehouderij diverse innovatieve (stal)concepten en technieken bestaan die fijnstof
reduceren middels deze andere opties waarbij vrije uitloop mogelijk blijft.

Overwegende dat:
»

Er maatschappelijke behoefte is aan diervriendelijke houderij-systemen van kippen in Brabant;

«

Er maatschappelijke behoefte is aan vrije uitloop van kippen in Brabant;

»

Er maatschappelijke noodzaak is aan fijnstof reductie in het kader van volksgezondheid;

»

Studies uitwijzen dat stofbaden en scharrelen natuurlijk gedrag van kippen is; en dit vraagt dat er
(deels) zandvloeren en/of strooisel aanwezig is in stalconcepten;

»

Diverse koplopende ondernemers bereid zijn te experimenteren met vernieuwende
stalconcepten in de pluimveehouderij; maar moeite hebben om een schaal te ontwikkelen om
hun concept daadwerkelijk te realiseren.

Dragen het College van GS op:
» Te onderzoeken op welke - niet financiële - wijze kan worden bijgedragen aan de wens van de
koplopende pluimveehouders om een fijnstof reducerend stalconcept te realiseren waarbij vrije
uitloop mogelijk is;
» PS hierover via een Statenmededeling uiterlijk in december 2017 te informeren;
Over tot de orde van de dag.
En gaan over

y

Arend Meijer
D66

Hagar Remt
Groenünk

rs Eöúūckçr-J-

Toelichting:
De indieners roepen GS op om in Brabant een groep van 4 of 5 koplopende ondernemers met elkaar te
verbinden. Samen kunnen zij een pilot vormen waarin nieuwe stalconcepten worden getest en ontwikkeld. In
de vernieuwende stalconcepten lijken dierenwelzijn en vermindering van uitstoot hand in hand te gaan.
Voorbeelden hiervan zijn het afvangen van stof bij de stofbaden in de stal zelf (afzuiging) in plaats van via een
luchtwasser; waarbij ook het klimaat in de stal zelf verbetert wat gunstig is voor gezondheid en welzijn van
zowel de boer als de dieren.

