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Versnelling transitie veehouderij: jongvee
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Aan

Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Via deze memo wil ik u mede namens Gedeputeerde Spierings graag nader
informeren over jongvee en een kleine wijziging die wij voor jongvee hebben
aangebracht in bijlage 2 van de Verordening natuurbescherming. Hierover zijn
diverse vragen gesteld door uw Staten en door derden.

Kopie aan

Anne-Marie Spierings
Van

Brechje Biemans
Telefoon

De eerste 4-6 maanden wordt jongvee veelal in strohokken gehuisvest en geldt er
een reductiepercentage van 0%. Dit is ongewijzigd.
In de regel zal vrouwelijk jongvee vanaf een leeftijd van een half jaar in ligboxen
worden gehouden. Zodra jongvee in ligboxen wordt gehouden kunnen dezelfde
vloersystemen en de hieraan verbonden reductiepercentages worden toegepast.
De voor melkvee bewezen emissiearme vloeren zijn ook bij het jongvee
toepasbaar en effectief, mits het jongvee in een stal met ligboxen wordt
gehuisvest. In bijlage 2 zijn daarom voor jongvee, gehouden in ligboxen, emissieeisen opgenomen. Ook kan het jongvee tot 2 jaar op stro worden gehouden met
een reductiepercentage van 0% of bij het melkvee in de stal worden geplaatst
(natuurlijk mits daar voldoende ruimte voor is in de melkveestal).
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Een deel van het jaar kan (dit is niet vanzelfsprekend) jongvee in de wei staan.
Voor weidegang van jongvee is geen borging in huisvestingssystemen en/of
certificaten, zodat controle niet mogelijk is. Uitgangspunt bij de reductie-eisen
voor vrouwelijk jongvee zijn de reductiepercentages die gelden voor melkvee met
weidegang ongeacht of het jongvee beweidt wordt of niet.
Bij biologisch gehouden jongvee vindt beweiding direct plaats en gedurende
zeer ruimte tijd. Controle vindt dan plaats via het Skal-certificaat. Daarom hebben
wij besloten om voor biologisch gehouden jongvee een reductiepercentage van
0% te hanteren.
Bovenstaande wijziging van bijlage 2 is een aanvulling op de wijzigingen van
bijlage 2 waar uw Staten per memo eerder over zijn geïnformeerd.
Ter informatie is het gewijzigde besluit toegevoegd. Dit besluit wordt deze week
gepubliceerd.

Johan van den Hout
Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu
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