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VERZONDEN - 6 JUL I 2017

informeren sleutelactie ZLTO in Sint Anthonis

Geacht college en geachte statenleden,
Op 4 juli j.l. hebben wij symbolisch de sleutels van de stallen van veel veehouders uit onze
gemeente in ontvangst genomen, ten overstaan van de raads- en commissieleden van onze
gemeente. De veehouders vrezen voor het voortbestaan van hun bedrijven als Provinciale Staten
aankomende vrijdag besluiten om de Verordening natuurbescherming Noord Brabant aan te
passen zoals deze nu voorligt. I n hun toespraken hebben zij gevraagd of wij u willen informeren
over de zorgen die zij hebben en over de door hen verwachte effecten van voorliggende wijziging
op hun bedrijfsvoering.
Wij vragen u dan ook voor de besluitvorming over de wijziging van de Verordening
natuurbescherming Noord Brabant kennis te nemen van de grote zorgen die er leven bij de
veehouders in onze gemeente. I n bijlagen 1 tot en met 3 vindt u de teksten van de toespraken van
de veehouders tijdens de sleutelactie. Bijlage 4 is de brief van de burgemeester aan de ZLTO die
verzonden is naar aanleiding van de sleutelactie.

ìndelijke groet,
şester en wethouders,

P. (Piet) W. Wanroļpij
secretaris
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Toespraak Rob Wientjes, melkveehouder te Sint Anthonis, 4 juli 2017
Toespraak Jos Verstraten, voorzitter ZL TO te Sint Anthonis, 4 juli 2017
Toespraak Jan Derks, melkrundveehouder te Sint Anthonis, 4 juli 2017
Brief aan ZLTO over sleutelactie met bijbehorende bijlagen van 5 juli 2017
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Bijlage 1:
Toespraak Rob Wientjes, melkveehouder te Sint Anthonis
Datum: 4 juli 2017
Inzake: besluitvorming PS d.d. 7 juli 2017 versnelling verduurzaming intensieve veehouderij

Mijn naam is Rob Wientjes, melkveehouder aan de Zandkant in Sint Anthonis. Samen met mijn
ouders heb ik een melkveebedrijf met 125 melkkoeien en bijbehorend jongvee.
Zoals een aantal van jullie misschien wel weten hebben we in 2013 flink geïnvesteerd in ons bedrijf
met de bouw van een nieuwe melkveestal. Tijdens een door ZLTO georganiseerde excursie hebben
een aantal van jullie het resultaat hiervan kunnen bewonderen. In onze ogen past deze investering
perfect bij onze ambitie om een rendabel gezinsbedrijf te hebben met volop aandacht voor
dierwelzijn en milieu.
Ondanks dat we ons bedrijf nog geen 4 jaar geleden helemaal geüpdatet hebben volgens de toen
geldende inzichten, raken de plannen van GS ook ons. De emissiearme vloer van Groene Vlag
behoort t o t de vloeren met de laagste reductie, maar deze voldoet niet meer aan de eisen voor
2028. Op dit moment voldoet slechts 0,6% van de stallen in onze gemeente aan deze eisen.
Daarnaast heeft GS besloten dat ook voor jongvee geïnvesteerd moet worden in emissiearme
huisvestingsystemen. Hiermee worden wij voor 2022 ineens geconfronteerd met een behoorlijk
forse investering die niet past in de planning. Daar komt bij dat er op dit moment niet eens
emissiearme huisvestingssystemen zijn voor jongvee, laat staan dat er systemen zijn die aan de
normen voor 2028 voldoen. Daar komt bij dat de investering bij jongvee in verhouding veel duurder
is ten opzichte van de te behalen reductie op de ammoniak emissie, zeker omdat de pinken 5
maanden per jaar in de wei lopen. We worden door de provincie dus gedwongen t o t forse
investeringen, die niet zomaar in te passen zijn in planning voor de komende jaren, en erger nog,
waarvan de milieuwinst minimaal of op zijn minst discutabel is.
We moeten zorg dragen voor de natuur en het milieu voor nu en de toekomst en daar werk ik graag
aan mee. Maar dat doen we niet door veehouders te dwingen t o t forse investeringen die ze mogelijk
de kop kosten waarbij de milieuwinst minimaal is.

Bijlage 2:
Toespraak Jos Verstraten, voorzitter ZLTO Sint Anthonis
Datum: 4 juli 2017
Inzake: besluitvorming PS d.d. 7 juli 2017 versnelling verduurzaming intensieve veehouderij
Geacht college en raad gemeente Sint Anthonis
Alhoewel pastoors de naam van vragen dragen en boeren die van klagen is het al 20 jaar geleden dat
wij op deze wijze naar het gemeentehuis trokken. Toen was het vanwege de plannen van
landbouwminister Van Aartsen, die uiteindelijk leiden t o t de reconstructie. Die reconstructie waar
boeren voor natuur en de kwaliteit van de leefomgeving in de dorpen moesten verplaatsen naar de
landbouwontwikkelingsgebieden. Dat bleek bij de uitvoering ook het startpunt van een
burgerbeweging tegen de veehouderij te worden die voortduurt t o t op de dag van vandaag. De
ontwikkelingsgebieden van toen, zijn op veel plekken de urgentiegebieden vandaag.
Ondertussen liep het landelijke besluit huisvesting waardoor varkenshouders emissiebeperkende en
dierenwelzijn bevorderende maatregelen moesten treffen uiterlijk in 2013 óf de deadline van 2020
accepteren en dan het bedrijf staken. Kippenhouders hebben geïnvesteerd in dierenwelzijn dankzij
het legbatterijverbod of dankzij marktperspectief zoals de beter leven kip. Daarbovenop een
convenant met de provincie met de volgende deadline van 2028 om de stikstofuitstoot op
natuurgebieden met de helft te verminderen. De geschiedenis leert ons inmiddels dat élk ingrijpen
van de overheid, en dat begon al met Mansholt, gewild en ongewild, gewenst en ongewenst, goed of
niet goed t o t schaalsprongen heeft geleid en versnelde afbraak van bedrijven. De reconstructie heeft
lokaal sterk voor het afbrokkelend maatschappelijk en politiek draagvlak gezorgd terwijl het juist
voor draagvlak moest zorgen door bedrijven voor natuur en leefomgeving te verplaatsen. Zonder
maatschappelijk draagvlak verdwijnt het perspectief voor de lange termijn voor de veehouderij. Een
aantal partijen heeft er dus ook belang bij dat de huidige impasse blijft voortduren en zien
oplossingen zoals een emissie vrije landbouw of mestverwerking als een bedreiging.
Vandaag op 4 juli 2017 staan wij hier in de raadszaal van de gemeente Sint Anthonis en vragen wij
om uw steun. Steun in ons bezwaar tegen de plannen van de provincie. Waarom? Omdat de plannen
die de provincie presenteert als impuls voor excellerende veehouders, een kwaliteitsslag ter
verduurzaming van de sector, een verbetering van het maatschappelijk draagvlak voor boeren, en
een afname van de negatieve effecten op natuur, allesbehalve zorgt voor een zorgvuldige
veehouderij en niet gaat opleveren wat het op zou moeten leveren.
Allereerst omdat uit de metingen van het RIVM blijkt dat ondanks de investeringen die sinds '92 zijn
gedaan waardoor de landbouw inmiddels de helft minder aan ammoniak uitstoot, de
stikstofconcentraties niet meer dalen. Een verklaring is er niet. De wetenschap is verdeeld. Uit
onderzoek in opdracht van de provincie zelf blijkt dat de bijdrage van het huidige
maatregelenpakket uit gaat komen op een daling van de depositie van 4% stikstof. Dat is nog geen
deuk in een pakje boter. Verder blijkt ook uit onderzoek door de provincie dat 700 extra bedrijven
moeten stoppen en honderden bedrijven die onder bijstandsniveau terecht komen.
Het voorgestelde effect van dit voornemen zal dan ook niet meetbaar zijn voor de natuur. Wel
merkbaar in de omgeving. Er is de afgelopen jaren enorm in stallen geïnvesteerd. Er is ook gesloopt,

en soms staan stallen gewoon leeg. U hebt het allemaal zien gebeuren en er is ook hier veel over
gediscussieerd. Door het voorgestelde beleid van salderen, de aanscherping van de BZV en de
stikstofverordening zal de geschiedenis zichzelf weer herhalen. Opschalen is het gevolg. Het zal
immers betaald moeten worden. En dat moet ook van de provincie anders werkt het salderen niet:
voor elke m2 stal bij de 1 erbij, zal elders 1.1m2 moeten verdwijnen en t o t minder dieren moeten
lijden. De burger gaat opschalen om netto te krimpen niet begrijpen en niet accepteren. Gaat u de
vergunningen daarvoor afgeven? Tegelijkertijd gaan bedrijven in 2020 stoppen zoals eerder al
afgesproken. Daarbij komt een groep bedrijven die wél voldaan hebben aan het besluit huisvesting in
2013 in de veronderstelling t o t 2028 vooruit te kunnen. Die bedrijven worden voor het blok gezet
vóór 2020: investeren en wéér bouwen óf in 2022 stoppen, met een investering uit 2013 die nog niet
afbetaald is en dus met een grote restschuld achter blijven. En dan heb je natuurlijk nog de jonge
boer die onverwacht geconfronteerd worden met deze kostenstapeling.
De veehouderij is Brabant is in transitie. Bij een transitie hoort ook een sociaal plan. Daarom is in
2010 de stip op 2028 gezet zodat je een natuurlijke afvloeiingsregeling hebt voor bedrijven die niet
door kunnen en anderen die hun investeringsritme er op kunnen afstemmen. Zonder dat het de
overheid geld kost. Nu neemt de provincie het verdienmodel van de ondernemer af en organiseert
een koude sanering. Er is geen flankerend beleid. Dit beleid is asociaal, een overheid onwaardig
Vorig jaar heeft deze gemeente nog een onderzoek laten doen vanuit AgriFood Capital waaruit bleek
hoe belangrijk de agrarische sector hier is. Niet alleen gezinnen zullen hun broodwinning verliezen,
dit heeft ook een effect op de bedrijven er omheen. Bij elke boer die stopt verdwijnen ook 7
arbeidsplaatsen. Dit gaat een effect krijgen in een tempo dat krijg je op geen enkele wijze met
alternatieven gecompenseerd. Het landschap zal sneller verloederen dan dat wij daar oplossingen
voor gevonden krijgen.
GS wil minder dieren maar schrijft dat niet op en probeert dat op deze brute manier te organiseren.
De kloof tussen boeren en burgers leek het afgelopen jaar onder invloed van de mestdialoog kleiner
te worden. De kloof tussen boeren en de provincie is groter dan ooit gebleken. En bij een kloof zijn
altijd 2 partijen verantwoordelijk. Er is ook een kloof tussen de gemeente en de provincie. Als ik een
statenlid afgelopen vrijdag hoor zeggen dat een vergunningsaanvraag maar 6 weken hoeft te duren,
dat boeren binnen 2 jaar best andere verdienmodellen kunnen organiseren, dan heb je het volgens
mij niet helemaal begrepen.
Geacht college wij roepen u op ons te steunen en formeel en informeel in discussie te gaan met het
college van GS in Brabant. Er is een stip op de horizon gezet. Die stond op '28 en die moet daar
blijven staan. Ook wij willen de koers daar naar toe vast houden maar dan wel op een fatsoenlijke
manier en met perspectief.
Want Boeren horen bij Brabant en zeker bij Sint Tunnis.
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GEVOLGEN van Natuurbeschermingswet Emissiearm maken oudere stallen
-

-

-

Ik ben Jan Derks, wonende aan de Noordkant 34 in Sint Anthonis. Samen met mijn vrouw Maria run ik
een verbreed bedrijf met Melkvee, Minicamping en Groepsaccommodatie in VOF-vorm.
De veestapel bestaat uit 56 koeien met 30 stuks jongvee. We bewerken ongeveer 30 ha grond,
waarvan 25 ha grasland en 5 ha snijmais. We beweiden de koeien overdag van april tot eind oktober,
's Nachts worden ze bijgevoerd met mais en voordroog. Het jongvee loopt vanaf juni tot eind
november buiten, ± 6 maanden.
De voorgestelde natuurbeschermingswet jaagt me vroegtijdig op grote kosten, terwijl er ook nog
asbest gesaneerd moet worden voor 2024. Kosten asbest: C 35000 (dit is incl. nieuw dak).
De kosten voor het emissiearm maken van mijn bestaande stallen zal dan ongeveer C 70.000 gaan
kosten, deze kan ik niet 123 ophoesten, dus zal ik de Bank erbij nodig hebben. De Bank wil wel
meedenken, maar zal dan vooral kijken naar de cash flow en terugverdientijd. Voor opvolging van mijn
bedrijf zal ik dan ook nu al (6 jaar eerder) moeten beslissen: Stoppen of Doorgaan! Dus voor mij is het
een opeenstapeling van extra investeringen waar weinig/niets voor terug komt. Voor mijn opvolger
wordt het alleen maar moeilijker, wat betreft overnamekosten.
Alles bij elkaar wordt het de kleine bedrijven steeds moeilijker gemaakt om te blijven bestaan, en
zullen er steeds minder bedrijven over blijven, die koeien in de wei hebben lopen.
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VERZONDEN - 6 JULI 2017

Beste meneer Verstraten,

Op dinsdagavond 4 juli jl. bent u in grote getale naar het gemeentehuis gekomen om namens de
agrariërs woonachtig in Sint Anthonis, symbolisch de sleutels van de stallen aan te bieden, ten
overstaan van de raadsleden, commissieleden en leden van het college.
Als burgemeester en als voorzitter van de raad en het college heb ik die sleutels in ontvangst
genomen.
In uw toespraak maakte u duidelijk welke zorgen u heeft en welke consequenties voortvloeien uit
het voorgenomen besluit van Provinciale Staten (PS) op 7 juli a.s. met betrekking tot de
Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. Daarnaast hebben twee ondernemers kenbaar
gemaakt welke gevolgen deze maatregelen hebben voor hun individuele bedrijfsvoering en de
toekomst voor hun bedrijf en hun gezin.
U heeft in uw betoog gevraagd om steun, u heeft verzocht of wij zowel formeel als informeel in
discussie met PS en GS willen gaan om hen te attenderen op de grote consequenties van de
voorgenomen maatregelen en u heeft gevraagd of de bestuurders zich ook persoonlijk willen
inzetten teneinde te voorkomen dat deze maatregelen doorgang vinden.
Op basis van de reacties van de raadsleden en ook vanwege de grote tijdsdruk tussen het moment
van de aanbieding van de sleutels en de besluitvorming in PS op 7 juli a.s. heb ik u toegezegd om
mij in te spannen om op zeer korte termijn met de fractievoorzitters in gesprek te gaan om te
bekijken of en op welke wijze wij tegemoet kunnen komen aan uw verzoek.
Dit gesprek heeft meteen aansluitend aan de commissievergadering van gisteravond
plaatsgevonden en daarmee onderschrijven alle politieke partijen de urgentie. Er is, en dat zal u
niet verbazen, een verschillende visie over de inhoud en argumentatie met betrekking tot de
noodzaak van aanpassingen en de te ondernemen stappen. Wel is er groot besef bij de fracties
over de zorgen voor uw bedrijven en gezinnen. Onze raad deelt die zorgen en heeft nadrukkelijk
uitgesproken dat zij een passend en adequaat flankerend beleid noodzakelijk vindt. En dat het
flankerend beleid concreet en uitgewerkt zou moeten zijn op het moment dat besluitvorming plaats
zal vinden. Immers pas dan is het verband tussen maatregelen, consequenties en oplossingen
helder en inzichtelijk en is er voldoende basis voor een afgewogen besluit. Het is dan uiteraard aan
Gemeente Sint Anthonis. Brink 3. Postbus 40. 5845 ZG SINT ANTHONIS, telefoon (0485) 38 88 88. Fax (0485) 38 14 42
website: www.sintanthonis.nl
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PS om een keuze te maken en in een latere fase verantwoording af te leggen over het gevoerde
beJeid.
Kortom, inhoudelijk doen wij geen uitspraken over nut en noodzaak van de voorgenomen besluiten
en de achterliggende argumentatie om de termijn van 2028 te vervroegen naar 2020. Binnen onze
raad is hierover onvoldoende eenheid in beleid en visie. Wel hebben wij de consequenties van de
voorgenomen maatregelen voor onze gemeente zo goed als mogelijk in beeld gebracht.
Betreffende analyse voeg ik als bijlage bij deze brief. Daarnaast zijn er zowel door de fracties van
SAN als door het CDA schriftelijke vragen ingediend. De beantwoording van de betreffende vragen
en de daarbij behorende bijlagen treft u bijgevoegd eveneens aan.
Wij realiseren ons dat vrijdag 7 juli 2017 voor u een dag wordt waarop mogelijk een besluit
genomen gaat worden, met verstrekkende gevolgen voor uw leden. Ongeacht hoe het besluit eventueel geamendeerd- genomen wordt, dit besluit heeft voor uw leden en ook voor onze
organisatie gevolgen en ook dan moeten wij met elkaar in gesprek. Namens de Raad kan ik u
mededelen dat wij er ook dan voor u zijn. Wij spreken hierbij uit dat we u graag van dienst zijn bij
het verduidelijken van relevante wet- en regelgeving en ons gaan inspannen om de benodigde
vergunningprocedures zo soepel en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. We gaan graag met u in
gesprek over de vraag hoe we daar invulling aan kunnen geven.
Wij willen u en uw leden bedanken voor de correcte en respectvolle wijze waarop u uw zorgen aan
ons kenbaar heeft gemaakt en dit ook politiek en bestuurlijk onder de aandacht heeft gebracht. Het
is nu niet aan onze raad om hier een besluit over te nemen, dat ligt bij PS van Noord-Brabant.
Daarom lijkt het ons passend om deze brief en de bijlagen ook naar GS en PS te sturen, opdat zij
op de hoogte zijn van wat er in Sint Anthonis leeft, de gevoelens van u en onze raad en in de hoop
dat het flankerend beleid een concretere invulling krijgt opdat de leefbaarheid in ons buitengebied
(voor agrariërs, recreanten en passanten en onze inwoners) behouden blijft en liefst nog verbetert.
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Bijlagen:
1. Wat betekent de aanpassing van de Verordening Natuurbescherming Noord Brabant
^Verordening stikstof) voor de bedrijven in de gemeente?
2. Raadsmededeling beantwoording vragen SAN
3. Raadsmededeling beantwoording vragen CDA

i.a.a.: - Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
- gemeenteraad Sint Anthonis
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Bijlage 1 brief aan ZLTO d.d. 5 juli 2017
Wat betekent de a a n p a s s i n g van de Verordening N a t u u r b e s c h e r m i n g N o o r d Brabant
^ V e r o r d e n i n g stikstof) v o o r de bedrijven in de gemeente:
Vanaf 1-1-2020 mogen geen huisvestingssysíemen toegepast worden:
1. Die niet voldoen aan de eisen uit bijlage 2 van de Verordening stikstof
2. Die gerealiseerd zijn op basis van een omgevingsvergunning/melding:
a. Voor dieren die vallen in de hoofdcategorie rundvee die langer dan 20 jaar
geleden onherroepelijke is geworden of is ingediend (melding)
b. Voor alle overige dieren die langer dan 15 jaar geleden onherroepelijk is
geworden dan wel is ingediend (melding)
3. De datum 1-1-2020 wordt 1-1-2022 indien:
a. Het gehele bedrijf voldoet aan het Besluit emissie-arme huisvestingssystemen
b. Voor nieuwe stalsysteem geldt dat uiterlijk 1-1-2020 een ontvankelijke en
vergunbare aanvraag omgevingsvergunning of melding is ingediend. Dit geldt
voor bedrijven die niet voldoen aan het Besluit emissie-arme huisvesting.
Achtergrond:
Sinds 1997 mogen alleen stalsystemen toegepast worden die voldeden aan de destijds
geldende emissienormen. Deze normen zijn in de periode verschillende keren aangescherpt.
De huidige wettelijke emissienormen zijn hoger dan de normen uit bijlage 2 van de
Verordening Stikstof. Stallen die reeds emissie-arm zijn uitgevoerd hoeven pas 15 of 20 jaar
na het onherroepelijk worden van de vergunning of het indienen van de melding voldoen aan
de eindnorm uit de Verordening stikstof.
Deze effecten zijn groot voor de melkrundveebedrijven, dit geldt zowel voor de
jongveestallen als v o o r d e melkrundveestallen. De stallen voor jongvee moeten aan de
emissie-eisen voldoen, waarvoor op dit moment volgens de regelgeving nog geen
stalsysteem voldoet. De meeste jongveestallen dan al oud. Indien een jongveestal voor 1-1¬
2000 is verleend moet het stalsysteem wijzigen en voor 1-1-2020 een ontvankelijke
aanvraag omgevingsvergunning/melding zijn ingediend, waarvan het huisvestingssysteem
voldoet aan de emissie-eisen uit bijlage 2 van de Verordening Stikstof. Het termijn wordt
verschoven naar 1-1-2022 indien het bedrijf voldoet aan besluit huisvesting. Normaliter
voldoet een melkrundveebedrijf aan het besluit emissiearme huisvesting.
De meeste jongveestallen, maar ook veel melkrundveestallen zijn ouder dan 20 jaar. De
aanvraag omgevingsvergunning/melding moet dan op 1-1-2022 ontvankelijk zijn.
Wat betekent dit nu v o o r o n z e g e m e e n t e :
De consequenties zijn berekend op basis van het vergunningenbestand van de gemeente.
Gemiddelde in de gemeente:"
« 351 bedrijven
» 1797 stallen
» Ammoniakemissie: 1.031.508 kg NH3
» gemiddeld 5 stallen per bedrijf
« gemiddeld 2939 kg ammoniakemissie per bedrijf
» 927 stallen zijn traditioneel uitgevoerd en voldoen niet aan de emissie-eis van de
Verordening stikstof.
» 546 stallen voldoen aan de emissie-eis uit de verordening stikstof (30 Zo)
» 324 stallen hebben emissie-reducerende maatregelen maar voldoen onvoldoende
aan de eisen.
» Alle schapen- en paardenstallen en nertsensheds voldoen aan Verordening stikstof.
0
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Bedrijven met melkru ndvee:
Feiten:
« 190 bedrijven waar melkkoeien of vrouwelijk jongvee wordt gehouden met totaal 5 4 1
stallen
» Gemiddeld 1 8 9 stuks vrouwelijk jongvee en melkkoeien op het bedrijf
« Gemiddeld 1 6 0 5 kg ammoniakemissie per bedrijf.
» Gemiddeld 2 , 8 stal per bedrijf
Van deze stallen zijn:
«
90 Zo van de stallen is traditioneel uitgevoerd en dient 2 0 jaar na de vergunning van
deze stal te voldoen aan de eisen van de Verordening stikstof ( 4 8 5 stallen)
»
10^0 van de stallen is emissie uitgevoerd en heeft 2 0 jaar de tijd om te voldoen aan
de eindnorm van de Verordening stikstof ( 5 3 stallen)
«
0 , 6 "/o van de stallen voldoet aan de eindnorm uit de Verordening stikstof ( 3 stallen)
o

Bedrijven met varkens:
Feiten:
«
1 2 4 bedrijven waar varkens wordt gehouden met totaal 7 5 4 stallen
« Daarvan doen 31 bedrijven met 9 7 stallen mee met stoppersmaatregel. Uit deze
stallen komt 6 8 1 5 7 kg ammoniak (14 7o van de ammoniakemissie afkomstig van de
varkensstallen). I n deze stallen worden gemiddeld 4 0 8 dieren gehouden.
Informatie van de bedrijven waar varkens worden gehouden:
» Gemiddeld 4 0 1 7 varkens per bedrijf
« Gemiddeld 3 8 0 6 kg ammoniakemissie per bedrijf.
» Gemiddeld 6 stallen per bedrijf
Van deze stallen zijn:
» 39 Zo van de stallen is traditioneel uitgevoerd en binnen dient 1 5 jaar na de
vergunning van deze stal te voldoen aan de eisen van de Verordening stikstof ( 2 9 3
stallen )
»
32 7o van de stallen is emissie-arm uitgevoerd en voldoet NI ET aan de emissie-factor
van de Verordening stikstof en heeft 1 5 jaar de tijd om te voldoen aan de eindnorm
van de Verordening stikstof ( 2 4 1 stallen)
» 2970 van de stallen voldoet aan de eindnorm uit de Verordening stikstof ( 2 2 0 stallen)
0

0

ū

Bedrijven met Pluimvee:
Feiten:
» 3 7 bedrijven waar pluimvee wordt gehouden met totaal 8 8 stallen
» Daarvan zijn 3 bedrijven met 4 stallen die met stoppersmaatregel meedoen. Uit deze
stallen komt 8 1 7 0 kg Ammoniak (6Vo van de ammoniakemissie afkomstig van de
varkensstallen). Op 1 0 locaties worden hobbykippen gehouden in 11 stalletjes. Deze
stallen stoten emitteren samen 1 5 6 kg ammoniak.
Informatie van de bedrijven waar pluimvee wordt gehouden:
« Gemiddeld 4 0 . 8 3 2 stuks pluimvee per bedrijf
« Gemiddeld 3 7 5 0 kg ammoniakemissie per bedrijf.
« Gemiddeld 2 stallen per bedrijf
Van de 7 7 stallen waar bedrijfsmatig pluimvee wordt gehouden zijn:
« 42 Zo van de stalfen is traditioneel uitgevoerd en binnen dient 1 5 jaar na de
vergunning van deze stal te voldoen aan de eisen van de Verordening stikstof ( 3 2
stallen )
« 4 3 Yo van de stallen is emissie-arm uitgevoerd en voldoet NI ET aan de emissie-factor
van de Verordening stikstof en heeft 15 jaar de tijd om te voldoen aan de eindnorm
van de Verordening stikstof ( 3 3 stallen)
«
1 6 * ^ van de stallen voldoet aan de eindnorm uit de Verordening stikstof ( 1 2 stallen)
0
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beantwoording schriftelijke vragen SAN, 29 juni 2017
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Aanleiding
Op 29 juni 2017 stelde Joost van der Cruijsen, namens de fractie Sint Anthonis Nu
schriftelijke vragen aan het College. Deze vragen hebben betrekking op het onderwerp
zorgvuldige veehouderij en veehouderij en gezondheid.
Mededeling
Hieronder leest u de gestelde vragen met daaronder onze antwoorden.
Vraag 1 .
De provincie Noord-Brabant is voornemens op 7 juli 2017 te besluiten over een
maatregelenpakket dat versneld moet leiden tot een zorgvuldige veehouderijsector in
Brabant. Hoe staat het College ten opzichte van het beleidsvoornemen van de Provincie
Noord-Brabant?
Antwoord:
De plannen die op 7 juli aan Provinciale Staten voorgelegd worden zijn twee ledig namelijk:
1. Wijziging van de Verordening Ruimte 2014;
2. Wijziging van de Verordening Natuurbescherming Noord Brabant.
Ad1)
De ontwerp wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 heeft sinds 17 maart 2017
ter inzage gelegen. Tegen dit ontwerp hebben wij een zienswijze ingediend bij de
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (zie bijlage 1) omdat wij van mening zijn dat door
de vaststelling van dit beleid niet de doelstelling van een zorgvuldige veehouderij gehaald
kunnen worden. Deze zienswijze gaat in op de volgende onderwerpen:
a. staldering
b. mestverwerking
c. duurzame energie
Ada)
In de zienswijze staat dat wij principieel niet tegen een systeem van staldering zijn, maar dat
wij kanttekeningen plaatsen bij de uitwerking van het stalderings-principe in het
ontwerpbesluit.
Ad b)
Wij weten dat de landelijke opgave om mest te verwerken bepalend is voor de veehouderij
en onderstrepen dat de provincie meer ruimte hiervoor wil geven. De technieken zijn relatief
nieuw en de effecten op de omgeving zijn vaak onbekend. Wij hebben de provincie gevraagd
om ons te ondersteunen in het beoordelen van aanvragen, zodat voorkomen wordt dat er
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nieuwe overlast-situaties ontstaan. Daarnaast hebben wij gevraagd om het scheiden van
mest overal mogelijk te maken, de regeling op enkele onderdelen te verduidelijken en onze
zorg uitgesproken over de ontwikkeling van mestverwerking tot 200.000 ton op
bedrijventerreinen gezien de klachten over Cleanergy.
Ad c)
Ontwikkelen die bijdragen aan het halen van onze doelstelling om energie-neutraal te zijn
vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij gevraagd om zonne-parken op VAB-locaties niet te
beperken tot een omvang van 5000 m2. Daarnaast hebben wij gevraagd om snelle
afwikkeling van projectlocaties zonne-energie door deze afweging op gemeentelijk niveau
plaats te laten vinden in plaats van op provinciaal niveau.
Ad 2)
De voorgestelde wijziging van de Verordening Natuurbescherming Noord Brabant heeft grote
invloed op de agrarische bedrijven en dus ook direct op de bedrijvigheid in het buitengebied.
Dit blijkt uit de door ons uitgevoerde analyse (zie bijlage 2) Als door deze wijziging veel
bedrijven vervroegd moeten stoppen of hun bedrijfsvoering moeten aanpassen heeft dat
invloed op het aantal leegstaande panden, de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de
gemeente. De bedrijven die doorgaan en waarvan de stallen ouder zijn dan 20 jaar
(melkrundvee) of 15 jaar (overige veehouderij) moeten hun stallen aanpassen aan de
normen van deze Verordening. Deze aanvragen zal de gemeente in 2020 en 2021 moeten
verwerken. Wij hebben Gedeputeerde Staten via een brief geïnformeerd over onze zorgen
met betrekking tot deze wijziging (zie bijlage 3) en hen gevraagd voor een passend en
adequaat flankerend beleid.
Vraag 2.
Welke acties onderneemt het College naar aanleiding van het 2016 verschenen RIVM
rapport "veehouderij en gezondheid omwonenden" en het onlangs verschenen rapport
"Veehouderij en gezondheid omwonenden - aanvullende analyses"?
Antwoord:
Op 30 mei hebben wij beleid vastgesteld omtrent de beoordeling van het aspect
volksgezondheid in aanvragen omgevingsvergunning en ruimtelijke ontwikkelingen. Bij de
beoordeling wordt gebruikt gemaakt van het endotoxine-kader dat is opgesteld door o.a. de
provincie Noord-Brabant en de GGD. Daarnaast wordt er een GGD-advies opgevraagd,
namelijk indien:
a. meerder omwonenden zorgen hebben geuit over de effecten van de veehouderij op
hun gezondheid;
b. mest wordt verwerkt; of
c. bedrijfsmatig geiten worden gehouden en waarbij de huisvesting verandert en/of het
aantal dieren toeneemt
Uw raad is hierover via een mededeling geïnformeerd (zie bijlage 4).
Uit het VGO-onderzoek van juni 2017 blijkt dat omwonenden van een geitenbedrijf een
grotere kans hebben op het krijgen van longontsteking. Helaas blijkt uit dit onderzoek niet
waardoor deze grotere kans veroorzaakt wordt. Door deskundig advies te vragen aan de
GGD en dit advies te betrekking in de besluitvorming handelen wij zorgvuldig naar zowel de
ondernemer als naar de omwonenden.
Ook bevestigt het onlangs verschenen rapport de effecten van pluimveebedrijven op de
omgeving. Deze gezondheidseffecten worden door het houden van pluimvee veroorzaakt
door de emissies van fijnstof en endotoxinen. Het toepassen van het endotoxinetoetsingskader geeft inzicht in de mogelijke risico's. Welke reducerende maatregelen de
ondernemer neemt in overbelaste situaties is bepalend in de besluitvorming.
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Vraag 3.
Welke actie onderneemt het College naar aanleiding van de brandbrief van de Stuurgroep
Dynamisch Platteland (SDP) aan VNG/IPO, provincies en de Tweede Kamer?
Antwoord:
Deze brief (zie bijlage 5) is verzonden door SDP in verband met de ongerustheid over
mogelijke gezondheidsrisico's van veehouderijbedrijven voor omwonenden. Deze briefis
verzonden voordat de resultaten van het VGO-onderzoek naar buiten zijn gekomen. Op 30
mei hebben wij daarom de beleidsregel vastgesteld over de manier waarop het aspect
volksgezondheid uitgebreider getoetst wordt in aanvragen omgevingsvergunning en
ruimtelijke ontwikkelingen in de veehouderij.
Metüffíëhdelijke groet,

P. (Piet) W. Wanrooij
secretaris

M. (Marl

Bijlagen:
1 . Z i e n s w i j z e o n t w e r p W i j z i g i n g v e r o r d e n i n g r u i m t e 2 0 1 4 v a n 1 3 april 2 0 1 7
2. Analyse effect Verordening natuurbescherming Noord-Brabant op
b e d r i j v e n in S i n t A n t h o n i s
3 . Brief o v e r e f f e c t V e r o r d e n i n g n a t u u r b e s c h e r m i n g N o o r d B r a b a n t v a n 3 0
juni 2 0 1 7
4 . M e d e d e l i n g t e n b e h o e v e v a n de R a a d , V o l k s g e z o n d h e i d en V e e h o u d e r i j
van 3 0 mei 201 7
5 . Brief S t u u r g r o e p D y n a m i s c h P l a t t e l a n d v a n 1 m e i 2 0 1 7
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Geacht college.
Vanaf 17 maart 2017 ligt gedurende 4 weken de Ontwerp wijziging Verordening ruimte 2014,
actualisatie 2017 ter inzage (verder ontwerp Verordening genoemd). Tijdens deze periode kan
gereageerd worden op het ontwerp door het naar voren brengen van een zienswijze.
Het college van de gemeente Sint Anthonis is van mening dat er onduidelijkheden in de ontwerp
Verordening staan en dat door vaststelling van deze ontwerp Verordening niet alle doelstellingen
worden gehaald. Onze zienswijze gaat dan ook in op de volgende onderwerpen:
1.
staldering
2.
mestverwerking
3.
duurzame energie
1. S taldering
Over het onderwerp staldering merken wij het volgende op:
Wij zijn níet principieel tegen een systeem van staldering waarbij stalruimte gesloopt moet worden
om een stal te kunnen bouwen. Dit kan helpen om het draagvlak voor de veehouderij te
verbeteren. Maar wij plaatsen wel kanttekeningen biļ de uitwerking van de staldering zoals dit nu in
de wijziging van de ontwerp Verordening is opgenomen.
a.
Verbinding VAB-probfamatiek
Bij de uitvoeringsregeling in de ontwerp Verordening is te weinig integraliteit met de VA8problematiek. Staldering heeft als doelstelling dat er niet meer dieren worden gehouden en dat
alleen binnen bepaalde regio's met dierenruimte geschoven kan worden. Onze gemeente heeft te
maken met leegstaande stallen, omdat de afgelopen jaren veel bedrijven zijn gestopt. Daarnaast
doen ruim dertig bedrijven mee met de stoppersmaatregel. In een aantal gevallen hebben
bedrijven in de stoppersregeling er voor gekozen om stallen deels of tijdelijk leeg te leggen. Deze
bedrijven/stallen komen niet in aanmerking voor het stalderen, omdat de stallen niet onafgebroken
bedrijfsmatig in gebruik zijn geweest. Deze voorwaarde staat vermeld in artikel 26.1, waar de
definitie van bestaand dierenverblijf bepaalt dat ďit alleen dierenverblijven zijn die:
Gemeente Sint Antnon». Brink 3. Postbus 40. S845 ZG S INT ANTHONIS. telefoon (0485) 38 38 88. fax (0485) 38 14 42
website: www.slntantfionis.nl
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op 17 maart 2017 feitelijk aanwezig waren,
legaal opgericht (vergunning of melding) zijn;
de drie jaar voor 17 maart 2017 onafgebroken bedrijfsmatig ín gebruik waren voor het houden
van landbouwhuisdieren.

Wij vinden het voor onze gemeente belangrijk dat in het kader van de VAB-problematiek, ook de
agrarische bedrijven die voor 17 maart 2017 zijn gestopt en/of die meedoen met de
stoppersmaatregel, mee kunnen doen met de stafdering. Wij begrijpen ook dat er voorwaarden
gesteld moeten worden. Wij stellen voor dat alle dierenverblijven mee kunnen doen die op 17
maart 2017 geldende vergunning/melding hadden voor het houden van dieren en waar de
afgelopen 5 jaar op enig moment bedrijfsmatig dieren zijn gehouden. Wij vinden de toevoeging dat
de stallen drie voorafgaande jaren onafgebroken bedrijfsmatig gebruikt moet zijn te beperkend.
Hoe meer stallen er beschikbaar zijn, des te lager zullen de kosten zijn voor de boeren om door te
gaan en zo te stimuleren dat deze ongebruikte stallen gesloopt worden.
De bedrijven die voor 17 maart 2017 zijn gestopt en de bedrijven die met de stoppersmaatregel
meedoen stoppen op 1 -1-2020. Leegstand van agrarische gebouwen kan voor ongewenste
ontwikkelingen zorgen. Denk aan illegaal gebruik van deze panden. Door sloop wordt dit
voorkomen. Onze voorkeur gaat daarom ook uit naar slopen in plaats van herbe stem men.
b.
Stimulering dierenwelzijn
De voorgestelde regeling stimuleert niet het nemen van duurzaamheidsmaatregelen zoals voor
dierenwelzijn. Als een ondernemer zijn stallen vergroot voor dierenwelzijn (geen toename van
dieraantaflen) moet namelijk ook gestaldeerd worden. Dit werkt onnodig kostenverhogend, omdat
elders stallen opgekocht moeten worden. Dit betekent dat het uitbreiden van de stallen voor
dierenwelzijn minder snel doorgevoerd wordt. Terwijl wij ontwikkelingen in het kader van
dierenwelzijn juist zeer belangrijk vinden. Wij vragen u dan ook deze ontwikkeling in de regeling
niet te ontmoedigen, maar juist aan te moedigen en dus uit te zonderen in de stalderingsregelìng.
c.
Betaalbaarheid staldering
Wij maken ons ernstig zorgen over de betaalbaarheid van de staldering voor de bedrijven dte
doorgaan. Juist nieuwe moderne stallen zorgen voor milieuwinst. Ontwikkeling moet wel
betaalbaar blijven en mag níet ten koste gaan van de bedrijven. Dat staldering niet tot
kostenverhoging mag leiden was een uitgangspunt van de mestdialoog. Zoals de staldering nu via
de markt is geregeld, zal dit juist kostprijs verhogend werken en wordt deze doelstelling niet
gehaald. Uit het onderzoek dat u heeft laten uitvoeren door Connecting Agrifood blijkt ook dat
staldering en de andere kosten die voortvloeien door de maatregelen uit de ontwerp Verordening
en Verordening stikstof vooral de middenbedrijven treft en de bedrijven met veel vreemd
vermogen. De middenbedrijven zíjn de gezinsbedrijven die de spil van het buitengebied vormen.
Wíj vragen u dan ook om uw flankerend beleid zodanig in te regelen dat deze bedrijven
levensvatbaar blijven en niet massaal wegvallen in het buitengebied.
d.
Registratie staldering
Voor aanvragen die worden ingediend, geldt op dit moment al de staldering. Echter het
registratiesysteem is nog niet opgericht. Wij verzoeken u dan ook om voor vaststelling van de
definitieve wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 het registratiesysteem op orde te
hebben, zodat bedrijven er al mee aan de slag kunnen.
e.
Begrip dierenverblijf
Het begrip dierenverblijf 'gebouw voor het houden van landbouwhuisdieren" is voor ons
onduidelijk. Als een essentieel deel van een gebouw waar dieren worden gehouden gebruikt wordt
voor andere zaken dan het houden van dieren zoals mengvoerkeuken, kantoor, hygiëne-sluts,
opslag krachtvoer, stalling tractoren, woning, mag dan het gehele gebouw meegenomen worden in
de staldering of alleen dat gedeelte waar dieren worden gehouden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor
Z-17-22920 UIT/045712
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de uitbreiding. Wij verzoeken u de begripsomschrijving te verduidelijken. Zodat het voor eenieder
duidelijk is.

2.
Mestverwerking
Oe landelijke opgave om mest te verwerken is bepalend voor de veehouderij. Wij vinden het dan
ook belangrijk dat door de wijziging van de ontwerp Verordening meer ruimte ontstaat voor het
verwerken van mest. Wij maken ons echter wel zorgen om de effecten op de omgeving en de
beoordeling van aanvragen met betrekking tot mestverwerking. De technieken zijn relatief nieuw
en de emissies zijn vaak onbekend en afhankelijk van biologische processen. Wíj vragen u ons als
gemeente daarbij te ondersteunen in het beoordelen van aanvragen. Het mag natuurlijk niet zo zijn
dat er door het verwerken van mest nieuwe overlastsituaties ontstaan.
Bestaande initiatieven in het bu itengebied
Bestaande initiatieven in het buitengebied, zoals in onze gemeente het mestverwerkingsbedrijf van
de familie Aben, heeft een regionale functie. Deze ontwikkeling moet gestimuleerd en ondersteund
worden. Naast het verwerken van mest produceren zij duurzame energie. Verdere ontwikkeling
van het bedrijf is volgens de huidige regels niet mogelijk.
Uw college kan volgens de toelichting maatwerk rondom mestbeweridng in gemengd landelijk
gebied toepassen. Artikel 36.2 eerste lid is in de ontwerp Verordening echter niet gewijzigd.
Uitgangspunt is dat de bewerking van mest anders dan voor ter plaatse geproduceerde mest
thuishoort op een daartoe geschikt bedrijventerrein. Overeenkomstig de uitkomsten van de
mestdialoog overweegt uw college daarom alleen gebruik te maken van deze bevoegdheid als in
ieder geval voldaan wordt aan de volgende criteria:
*
Er sprake is van een locatie in een gebied waar binnen een straal van 2,5 km ten mínste
150.000 ton mest wordt geproduceerd door varkens en/of vleeskaiveren
*
De mest vanuit dat gebied afkomstig is
«
Gemotiveerd is waarom de vestiging op een bedrijventerrein vanuit kwalitatieve overweging
niet kan, anders dan vanwege bedrijfseconomische redenen. De kostprijs van de grond of een
besluit dat er vanuit maatschappelijk oogpunt geen mestbewerking gewenst is, zijn daarvoor
geen valide argumenten.
Het is voor ons onduidelijk waar de gebieden liggen en hoe deze bepaald worden. Gaat het om
verleende vergunningen of gaat het om feitelijke productie. Ais er namelijk geen dergelijk gebied in
de gemeente ligt is mestbewerking afkomstig van meerdere bedrijven alleen mogelijk op
bedrijventerreinen.

Wij zijn van mening dat als in een straal van 10 km geen ontwikkeling van mestbewerking op een
bedrijventerrein mogelijk is, doordat er geen categorie 4 of 5 bedrijventerreinen liggen, dat dan
centrale mestverwerking īn het buitengebied mogelijk moet zijn. Wij verzoeken u dan ook de
regeling hierop aan te passen.
Gebied beperkingen veehou derij
Voor niet grondgebonden bedrijven in het gebied beperking veehouderij is het niet mogelijk om
mest te scheiden op het eigen bedrijf, als hiervoor een nieuw gebouw nodig is. Mestschetding
vinden wij belangrijk, waardoor de dunne fractie m de directe omgeving kan worden afgezet en de
díkke fractie wordt getransporteerd. Wij verzoeken u dan ook om nieuwe gebouwen voor
mestscheiding in het gebied beperking veehouderij ook voor niet grondgebonden bedrijven
mogelijk te maken.
Ervaring mestverwerking op bedrijventerrein
Wij maken ons zorgen over mestverwerking op bedrijventerreinen. Op het bedrijventerrein in
Wanroij is een vergistingsínstallatie aanwezig. Deze installatie zorgt voor veel klachten en veel
extra kosten voorde gemeente voor toezicht en handhaving. Wij zijn van mening dat
Z-17-22920 UIT/045712
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mestverwerking tot 2 0 0 . 0 0 0 ton mest in het buitengebied moet kunnen plaatsvinden indien in een
straal van 1 0 km geen industrieterrein aanwezig is voor verwerking van de mest.
3.
Duurzame energie
Duurzaamheidsontwikkelingen die bijdragen aan onze doelstelling om energie-neutraal te zijn
vínden wij belangrijke ontwikkelingen. I n de Verordening ruimte 2014 is het reeds mogelijk om
medewerking te vertenen aan grondgebonden zonneparken in stedelijk gebied, zoekgebied
verstedelijking en op bestaande locaties in landelijk gebied zoals watsrzuiveringstallaties en
vrijkomende agrarische locaties tot een omvang van 5000 m2. Wij vinden het belangrijk dat op de
VAB-locaties de omvang van een zonnepark niet wordt beperkt tot een omvang van 5000 m2. Wij
verzoeken u dan ook om de omvang tos te laten en dit als afweging bij de gemeenten te laten.
De bevoegdheid om prpjectlocaties zonne-energĩe aan te laten wijzen door uw college vinden wij
overbodig, tijdrovend en demotiverend voor de ontwikkeling van dergelijke parken. Ook hier
verzoeken wij u deze bevoegd het bij de gemeenten zelf neer te leggen.
Wij verzoeken u om bij de vaststelling van de ontwerp Verordening rekening te houden met deze
zienswijze.
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Bijlage 2: Wat betekent de aanpassing van de Verordening
Natuurbescherming Noord Brabant (^Verordening stikstof) voor de
bedrijven in de gemeente:
Vanaf 1-1-2020 mogen geen huisvestingssystemen toegepast worden:
1. Die niet voldoen aan de eisen uit bijlage 2 van de Verordening stikstof
2. Die gerealiseerd zijn op basis van een omgevingsvergunning/melding:
a. Voor dieren die vallen in de hoofdcategorie rundvee die langer dan 20 jaar
geleden onherroepelijke is geworden of is ingediend (melding)
b. Voor alle overige dieren die langer dan 15 jaar geleden onherroepelijk is
geworden dan wel is ingediend (melding)
3. De datum 1 -1 -2020 wordt 1 -1 -2022 indien:
a. Het gehele bedrijf voldoet aan het Besluit emissie-arme huisvestingssystemen
b. Voor nieuwe stalsysteem geldt dat uiterlijk 1-1-2020 een ontvankelijke en
vergunbare aanvraag omgevingsvergunning of melding is ingediend. Dit geldt
voor bedrijven die niet voldoen aan het Besluit emissie-arme huisvesting.
Achtergrond:
Sinds 1997 mogen alleen stalsystemen toegepast worden die voldeden aan de destijds
geldende emissie-normen. Deze normen zijn in de periode verschillende keren
aangescherpt. De huidige wettelijke emissienormen zijn hoger dan de normen uit bijlage 2
van de Verordening Stikstof. Stallen die reeds emissie-arm zijn uitgevoerd hoeven pas 15 of
20 jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning of het indienen van de melding
voldoen aan de eindnorm uit de Verordening stikstof.
Deze effecten zijn groot voor de melkrundveebedrijven, dit geldt zowel voor de
jongveestallen als voor de melkrundveestallen. De stallen voor jongvee moeten aan de
emissie-eisen voldoen, waarvoor op dit moment volgens de regelgeving nog geen
stalsysteem voldoet. De meeste jongveestallen dan al oud. Indien een jongveestal voor 1-1¬
2000 is verleend moet het stalsysteem wijzigen en voor 1-1-2020 een ontvankelijke
aanvraag omgevingsvergunning/melding zijn ingediend, waarvan het huisvestingssysteem
voldoet aan de emissie-eisen uit bijlage 2 van de Verordening Stikstof. Het termijn wordt
verschoven naar 1-1-2022 indien het bedrijf voldoet aan besluit huisvesting. Normaliter
voldoet een melkrundveebedrijf aan het besluit emissie-arme huisvesting.
De meeste jongveestallen, maar ook veel melkrundveestallen zijn ouder dan 20 jaar. De
aanvraag omgevingsvergunning/melding moet dan op 1-1-2022 ontvankelijk zijn.
Wat betekent dit nu voor onze gemeente:
De consequenties zijn berekend op basis van het vergunningenbestand van de gemeente.
Gemiddelde in de gemeente "
*
351 bedrijven
» 1797 stallen
« Ammoniakemissie: 1.031.508 kg NH3
« gemiddeld 5 stallen per bedrijf
» gemiddeld 2939 kg ammoniakemissie per bedrijf
» 927 stallen zijn traditioneel uitgevoerd en voldoen niet aan de emissie-eis van de
Verordening stikstof.
« 546 stallen voldoen aan de emissie-eis uit de verordening stikstof (30 Zo)
» 324 stallen hebben emissiereducerende maatregelen maar voldoen onvoldoende aan
de eisen.
» Alle schapen- en paardenstallen en nertsensheds voldoen aan Verordening stikstof.
0
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Bedrijven met melkrundvee:
Feiten:
» 190 bedrijven waar melkkoeien of vrouwelijk jongvee wordt gehouden met totaal 541
Stallen
» Gemiddeld 189 stuks vrouwelijk jongvee en melkkoeien op het bedrijf
« Gemiddeld 1605 kg ammoniakemissie per bedrijf.
» Gemiddeld 2,8 stal per bedrijf
Van deze stallen zijn:
« 90 Zo van de stallen is traditioneel uitgevoerd en dient 20 jaar na de vergunning van
deze stal te voldoen aan de eisen van de Verordening stiktstof (485 stallen)
» 1 Q7o van de stallen is emissie uitgevoerd en heeft 20 jaar de tijd om te voldoen aan
de eindnorm van de Verordening stikstof (53 stallen)
« 0,6 Zo van de stallen voldoet aan de eindnorm uit de Verordening stikstof (3 stallen)
0

0

Bedrijven met varkens:
Feiten:
» 124 bedrijven waar varkens wordt gehouden met totaal 754 stallen
*
Daarvan doen 31 bedrijven met 97 stallen mee met stoppersmaatregel. Uit deze
stallen komt 68157 kg ammoniak (14 Zo van de ammoniakemissie afkomstig van de
varkensstallen). In deze stallen worden gemiddeld 408 dieren gehouden.
Informatie van de bedrijven waar varkens worden gehouden:
« Gemiddeld 4017 varkens per bedrijf
« Gemiddeld 3806 kg ammoniakemissie per bedrijf.
» Gemiddeld 6 stallen per bedrijf
Van deze stallen zijn:
« 39 Zo van de stallen ís traditioneel uitgevoerd en binnen dient 15 jaar na de
vergunning van deze stal te voldoen aan de eisen van de Verordening stikstof (293
stallen j
« 32 Zo van de stallen is emissie-arm uitgevoerd en voldoet NIET aan de emissie-factor
van de Verordening stikstof en heeft 15 jaar de tijd om te voldoen aan de eindnorm
van de Verordening stikstof (241 stallen)
» 29vó van de stallen voldoet aan de eindnorm uit de Verordening stikstof (220 stallen)
0

0

0

Bedrijven met Pluimvee:
Feiten:
» 37 bedrijven waar pluimvee wordt gehouden met totaal 88 stallen
« Daarvan zijn 3 bedrijven met 4 stallen die met stoppersmaatregel meedoen. Uit deze
stallen komt 8170 kg Ammoniak íe }*! van de ammoniakemissie afkomstig van de
varkensstallen). Op 10 locaties worden hobbykippen gehouden in 11 stalletjes. Deze
stallen stoten emitteren samen 156 kg ammoniak.
Informatie van de bedrijven waar pluimvee wordt gehouden:
» Gemiddeld 40.832 stuks pluimvee per bedrijf
» Gemiddeld 3750 kg ammoniakemissie per bedrijf.
» Gemiddeld 2 stallen per bedrijf
Van de 77 stallen waar bedrijfsmatig pluimvee wordt gehouden zijn:
* 42 7o van de stallen is traditioneel uitgevoerd en binnen dient 15 jaar na de
vergunning van deze stal te voldoen aan de eisen van de Verordening stikstof (32
stallen )
» 43 "/o van de stallen is emissie-arm uitgevoerd en voldoet NIET aan de emissie-factor
van de Verordening stikstof en heeft 15 jaar de tijd om te voldoen aan de eindnorm
van de Verordening stikstof (33 stallen)
« 16 Zo van de stallen voldoet aan de eindnorm uit de Verordening stikstof (12 stallen)
1
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0
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Geacht college,

Wij willen u deelgenoot maken van onze zorgen over de toekomst van de agrarische bedrijven, de
werkgelegenheid in de agrarische sector en de grote hoeveelheid vrijkomende agrarische
bebouwing in onze gemeente als u de Verordening Natuurbescherming Noord Brabant (voortaan
de Verordening te noemen) wijzigt zoals voorgesteld.
Werkgelegenheid
Oe gemeente Sint Anthonis is een agrarische gemeente met 11.600 inwoners. Veel van onze
inwoners zijn werkzaam in de primaire agrarische sector (22.3 Va) of m de agrifoodketen ( 3 6 . 0 6 ^ o ) .
Maatregelen genomen ín de Verordening Ruimte en in de Verordening hebben vergaande
gevolgen voor de werkgelegenheid.
Doelen
De gemeente Sint Anthonis onderstreept het belang van de transitie van de veehouderij naar een
duurzame sector. Daarnaast vinden wij de instandhouding van natuurgebieden, waaronder de
Natura2000 gebieden essentieel. Echter als overheid moeten ondernemers op ons kunnen
bouwen. Ondernemers investeren en maken plannen op basis van gestelde regels. Het tussentijds
wijzigen van regels met grote gevolgen voor de bedrijfsvoering, vraagt om een passend en
adequaat flankerend beleid.

Gemeente Sint Anthonis. Brink 3. Postbus 40. 5845 ZG SINT ANTHONIS, telefoon (0485) 3d 88 88. fax (0489) 38 14 42
website: www.sintanthonto.pl
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Effecten op stafniveau
De wijziging van de Verordening heeft als gevolg dat alle rund veestallen ouder dan 2 0 jaar per 1-1¬
2 0 2 2 (als ook voldaan is aan de vereisten uit het Besluit emissie-arme huisvesting) direct moeten
voldoen aan de eisen die nu gelden voor 1 - 1 - 2 0 2 8 . Voorde overige stallen geldt een
overgangstermijn van 1 5 jaar. I n onze gemeente heeft dit consequenties voor
* 9 2 7 huisvestingssystemen (52Vo) voor dieren die traditioneel gehuisvest zijn en die niet
voldoen aan eindnormen van de Verordening, dit zijn:
o 4 8 5 melkrundveestallen;
o 8 8 overige rundveestallen;
o 2 9 3 varkensstallen waarvan 9 7 stallen in de stoppersmaatregel meedoen;
o 3 2 pluimveestallen waarvan 4 stallen in de stoppersmaatregel meedoen;
o 2 geitenstallen;
o 2 7 overige stallen van diercategorieën niet genoemd zoais konijnen.
« 3 2 7 huisvestingssystemen (187o) die emissie-arm zijn uitgevoerd, maar waarvan de
emissie-factor hoger is dan de norm uit de Verordening, dit zijn:
o S 3 melkrundveestallen;
o 2 4 1 varkensstallen;
o 3 3 pluimveestallen.
De meeste traditionele stallen zijn ouder dan 2 0 jaar, uitgezonderd enkele melkrundveestallen. Dit
betekent dat het vervroegen van de datum direct consequenties heeft voor circa 9 2 7 traditionele
stallen en voor de 3 2 7 emissie-arme stallen die ouder zijn dan 1 5 of 2 0 jaar. Dit heeft als gevolg
dat deze stallen voor 1 - 1 - 2 0 2 2 aangepast moeten zijn.
Ook zíjn er stallen die al wel voldoen aan de normen. Dit zijn voornamelijk stallen die traditioneel
uitgevoerd (56*54) zijn en in een groot gedeelte worden varkens gehouden (40 zb). In het totaal zijn
er 5 4 6 huisvestingssytemen ( 3 0 % ) waarvan de emissie-factor gelijk of lager is dan de
emissienonnen van de Verordening, dit zijn:
o 3 melkrundveestallen
o 1 0 2 overige rund vees tallen
o 2 2 0 varkensstallen
o 1 2 pluim veestallen
o 17 geitenstallen
0

o

1 9 2 paarden-, schapenstallen en nertsensheds

Invloed ondernemers
Er zijn veel ondernemers in de leeftijdscategorie 5 0 - 5 5 jaar díe geen opvolgers hebben. Zij
hebben daarom niet veel meer geïnvesteerd in stafsystemen. Deze ondernemers willen nog 1 0
jaar uitboeren om vervolgens te stoppen. Deze strategie past ook binnen de huidige afspraken ín
de Verordening. Op deze plannen zijn de I nvestering en afschrijvingen afgestemd. Eerder stoppen
betekent dat de stallen en stalsystemen vaak niet zíjn afgeschreven . Deze mensen komen op de
arbeidsmarkt, met een hogere leeftijd. Hier voorzien wij veel persoonlijk leed.
Ook zijn er ondernemers die reeds een gedeelte van het bedrijf hebben aangepast. De financiering
voor deze aanpassing zijn erop gebaseerd dat er voorlopig geen nieuwe grote investeringen
gedaan hoeven te worden. Dit blijkt nu niet het geval te zijn, want de bestaande traditionele stallen
moeten voor 1 - 1 - 2 0 2 2 aangepast zijn. Dit zal vooreen aantal bedrijven problemen veroorzaken
waardoor deze bedrijven genoodzaakt zijn om te stoppen.
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Effect omgeving
Door het aanpassen van de termijn zullen veel bedrijven vervroegd stoppen, waardoor er op korte
termijn veel agrarische gebouwen leeg komen te staan. Slechts een gedeelte zal verkocht worden.
Voor een agrarische gemeente als Sint Anthonis heeft dit grote consequenties voor de
leefbaarheid van het buitengebied en indirect voor de werkgelegenheid.
Daarom doen wij een beroep op u om in te zetten op passend flankarend beleid.

Met vriendelijke groet,
ter en wethouders.

bu

P. (Piet) W. Wanrooij
secretaris
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Sint Anthonis
Madedeling ten behoeve van de Raad
Zaaknummer
Documen[nummer

. Z-16-21429
: INT/019670

Onderwerp
: Volksgezondheid en veehouderij
Afdeling
: Inwoners S Omgeving
Portefeuillehouder : Wethouder Voncken
Datum
: 30 mei 2017

Aanleiding
In de raadsvergadering van 23 maart 2017 heeft wethouder Lemlijn aan uw raad toegezegd
dat u wordt geïnformeerd over de manier waarop de gemeente met het aspect
volksgezondheid omgaat bij ontwikkelingen in de veehouderij. In deze mededeling wordt u
hierover geïnformeerd. Ook wordt aangegeven hoe omliggende gemeenten met dit
onderwerp omgaan.
Mededeling
Wanneer moet je het aspect volksgezondheid afwegen?
De vraag of volksgezondheid een onderdeel īs in de beoordeling van de aanvragen
omgevingsvergunning milieu is beantwoord door de rechtbanken en Raad van State.
Jurisprudentie geeft aan dat het aspect volksgezondheid onderdeel is van het begrip milieu.
Het bevoegd gezag moet daarom in haar afweging het aspect volksgezondheid betrekken.
Ais het bestemmingsplan gewijzigd moet worden om de ontwikkelingen van een veehouderij
mogelijk te maken, moet de gewenste ontwikkeling beoordeeld worden. Een onderdeel is of
na het realiseren van de ontwikkeling (of de ruimte die je in het bestemmingsplan weggeeft)
nog steeds een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gegarandeerd kan worden. Bij deze
beoordeling wordt het aspect volksgezondheid afgewogen.
Presentatie resultaten landelijk onderzoek
In september 2016 heeft de GGD in samenwerking met de gemeente een bijeenkomst
georganiseerd in Oelbroeck. De GGD heeft de uitkomsten van het 'Onderzoek veehouderij
en gezondheid omwonenden ( V G O ) ' gepresenteerd. De belangrijkste uitkomsten van dit

onderzoek zijn:
1. Veehouderij heeft effect op de longfunctie van omwonenden:
a. In de buurt van veehouderijen hebben COPD-patiënten meer complicaties
van hun ziekten:
b. Vermindering van de longfunctie door de uitstoot van ammoniak;
c. Longontsteking komt vaker voor in de buurt van veehouderijen;
d. Mensen die in de buurt van veehouderijen wonen hebben minder vaak astma
en/of allergieën.
2. Micro-organismen:
a. I nfecties met hepatitis E-virus komen niet vaker voor bij mensen die in de
buurt van veehouderijen wonen
b. Omwonenden zijn niet vaker drager van ESBL-producerende bacteriën en
Clostridium Difficile.
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3. In de buurt van veehouderijen komt meer endotoxine, fijnstof en mogelijk andere
componenten afkomstig uit de veehouderij in de lucht voor.
Conclusie is dat omwonenden negatieve effecten ervaren. Daarom is het van belang
dat het aspect volksgezondheid door hst bevoegd gszag w o r d t getoetst.
Beoordelingskader:
De landelijke wetgever heeft voor het aspect volksgezondheid geen normen vastgesteld,
behalve dan voor de emissie van fijnstof, ammoniak, geluid en geur. Uít het VGO-onderzoek
blijkt dat deze normen de omwonenden onvoldoende beschermen tegen de effecten van de
veehouderij.
De landelijke fijnstofnormen zijn Europese normen en zijn volgens de Gezondheidsraad
(adviesorgaan voor het Rijk over de volksgezondheid) te hoog. De Gezondheidsraad heeft
het Rijk geadviseerd om grenswaarden voor endotoxinen (celwandbestanddelen van
bacteriën die schade toebrengen aan het menselijk lichaam) vast te stellen. De grenswaarde
in de buitenlucht zou dan op 30 EU/nrë vastgesteld moeten worden.
Het college van burgemeester en wethouders (verder: college) heeft op 30 mei 2017
besloten om het aspect volksgezondheid uitgebreider te toetsen bij ruimtelijke ontwikkelingen
en aanvragen omgevingsvergunning activiteit milieu door gebruik te van:
a. de Notitie handelingsperspectieven veehouderij en volksgezondheid: endotoxine
toetsingskader 1.0 (voortaan: Endotoxine toetsingskader te noemen); en
b. een GGD-advtes indien:
* Meerdere omwonenden zorgen hebben geuit over de effecten van de veehouderij op
hun gezondheid;
« Mest wordt verwerkt; of
» Bedrijfsmatig geiten worden gehouden en waarbij de huisvesting verandert en/of het
aantal dieren toeneemt
Hieronder wordt s s n toslichting gegeven o p h s t Endotoxins toetsingskader en hst
GGD advies.
Endotoxins t o e t s i n g s k a d e r
Deze notitie biedt een manier waarop bepaald kan worden of er woningen liggen die een
belasting hebben van 30 EU7m3 of hoger. Indien dit het geval is, gaat het bevoegde gezag in
gesprek met de veehouderij. Tijdens dit gesprek wordt de problematiek en de ontstane
situatie besproken. Vervolgens worden mogelijkheden verkend om de aanvraag aan te
passen of tot standstil of emissiereductie te komen. Deze toetsing vindt alleen plaats bij
pluimvee en vleesvarkensbedríjven. Dit zijn ook de bedrijven die de meeste fijnstof uitstoten.
Bij de andere bedrijven is ook geen overbelasting te verwachten.
GGD-adviss
In de opgesomde 3 situatie geeft de GGD op ons verzoek advies over de effecten van de
veehouderij op omwonenden bij ruimtelijke ontwikkelingen en/of aanvragen
omgevingsvergunning.
Uit het VGO-onderzoek blijkt dat het houden van vee effect heeft op de gezondheid van
omwonenden. Dit kan zorgen veroorzaken bij omwonenden. Om een goede afweging te
kunnen maken wordt er indien omwonden hun zorgen hebben geuit advies opgevraagd bíj
de GGD.
De effecten van mestverwerking op de omgeving zijn vaak niet bekend/gemeten. Daarom is
het verstandig om hier een deskundig GGD-advies voor op te vragen.
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Oprichten en/of uitbreiden van geitenbedríjven kan onrust veroorzaken in de omgeving. Dit
wordt veroorzaakt door de zorgen om de volksgezondheid en de effecten van de Q-koorts.
Alle geitenbedríjven zijn op dit moment geënt tegen Q-koorts. Echter onrust blijft vaak
aanwezig. Een GGD-advies zorgt dan voor een zorgvuldige afweging.
Beoordeling volksgezondheid en veehouderij door omliggende gemeenten:
Gemeente Boxmeer.
Het Endotoxine toetsingskader heeft het college van Boxmeer ter kennisgeving
aangenomen. Het college heeft ook besloten dat een GGD-advies wordt opgevraagd
wanneer er binnen 500 meter van een pJuimveebedrijf een burgerwoning is gelegen. Het
Endotoxine toetsingskader vormt een onderdeel in de beoordeling van
omgevingsvergunningen door de ODBN en bij ruimtelijke ontwikkelingen door de gemeente.
De gemeente Boxmeer heeft dus geen beleidslijn vastgesteld, zoals het college van Sint
Anthonis op 30 mei 2017 heeft gedaan..
Gemeente Milt en Sint Hubert:
Het college van de gemeente Mill heeft het Endotoxine toetsingskader vastgesteld voor
aanvragen omgevingsvergunning en voor ruimtelijke ontwikkelingen. Een aanvraag OBM
(omgevingsvergunning beperkte milieutoets) is geweigerd in het kader van de
volksgezondheid. De zitting over deze weigering is gepland in september 2017.
Gemeente Gemert-Bakei:
Op dit moment werkt de gemeente met het Endotoxine toetsingskader en is voor twee
geiten bedrijven een GGD-advies opgevraagd. De vaststelling van het Endotoxine
toetsingskader en wanneer een GGD-advies wordt opgevraagd, wordt binnenkort aan het
college voorgelegd.
Gemeente Boekei:
Gemeente Boekei heeft beleid vastgesteld wanneer advies aan de GGD gevraagd wordt Ais
in de aangevraagde situatie de emissie van fijnstof, ammoniak en/of geur toeneemt ten
opzichte van de feitelijke situatie (feitelijke aanwezig), dan wordt er een GGD-onderzoek
opgevraagd. De vaststelling van het Endotoxine toetsingskader wordt binnenkort aan het
college voorgelegd.

Bu

ster en wethouders,

\
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secretans
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Geacht bestuur,
Als Stuurgroep Dynamisch Platteland - een adviserend platform van Brabantse gemeentebestuurders
met betrekking tot plattelandsontwikkeling - vragen wíj graag uw aandacht voor het volgende.
In Woord-Brabant bestaat ongerustheid over mogelijke gezondheidsrisico's van veehouderijbedrijven voor
omwonenden. Discussies over eventuele gezondheidsrisico's zijn in het recente verleden in een
stroomversnelling gekomen door de Q-koorts epidemie rond 2007-2009. Sindsdien is onderzoek gedaan
naar de gezondheid van omwonenden van veehouderijen. Op 7 juD 2016 is het VGO onderzoek
gepubliceerd (Veehouderij en gezondheid omwonenden). Daaruit blijkt o.a. dat een verband is gevonden
tussen longontstekingen en het wonen in de buurt van geitenbedríjven. Dat ging echter om een klein
aantal patiënten. Er Is toen geen goede verklaring gevonden voor de relatie tussen tongontstekingen en
geitenbedríjven. Daarom is een nader onderzoek uitgevoerd. Het is de verwachting dat eind mei 2017
hierover wordt gerapporteerd.
Wij vragen u om er bij de verantwoordelijke bewindslieden op aan te dringen dat:
« de resultaten van het nader onderzoek naar geitenhouderij en de gezondheid van omwonenden zo
spoedig mogelijk openbaar worden gemaakt;
» de resultaten worden geduid wat betreft de ernst van de volksgezondheidsrislco's;
* maatregelen worden genomen om de gezondheidsrisico's te vermijden.
Wij stellen deze vragen tegen de achtergrond dat het de sector momenteel voor de wind gaat en zich aan
het ontwikkelen is. Bij meerdere gemeenten liggen aanvragen voor uitbreidingen van en omschakelingen
naar geitenhouderijen. De betreffende gemeenten dienen op korte termijn te besluiten over
vergunningaanvragen en bestemmingsplannen.
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Stuurgroep Dynamisch Piatteland

Ondertussen maken de omwonenden van de geitenhouderijen zich veel zorgen om hun gezondheid en
de kwaliteit van hun leefomgeving. En als gevolg daarvan, vooral door de ontstane ophef, maken de
betrokken ondernemers zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf en dus over hun bestaansbron.
Er is daarom op korte termijn duidelijkheid nodig over de uitkomsten van het onderzoek. Met het oog op
de volksgezondheid zijn wij het aan de samenleving verplicht om ongewenste ontwikkelingen te
voorkomen.
Wij vertrouwen er op dat u onze vragen onder de aandacht brengt van de bewindslieden van de
ministeries van EZ, VWS en lenM.
Hoogachtend,
Namens de Stuurgroep Dynamisch Platteland,

ff
W.J.F. van der Rijt - van der Kruis,
voorzitter (tevens wethouder Heeze-Leende)

De briefis ook verzonden naar het bestuur van het ITO en naar de Tweede Kamer fracties,
en in afschrift naar GŞ van Noord-Brabant en de Ministeries van EZ, VWS en lenM.
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Beantwoording vragen CDA inzake gevolgen versnelde transitie
veehouderij
College van B&W
4 juli 2 0 1 7

Van
Datum

Aanleiding
Het CDA heeft vragen gesteld over de gevolgen van de versnelde transitie veehouderij van 3
juli 2 0 1 7 . In deze mededeling worden deze vragen beantwoord.
MededelinQ
Vragen:
Uit provinciaal onderzoek blijkt dat de voorgestelde maatregelen leiden tot meer veehouders
die (moeten) stoppen met hun bedrijf.
V r a a g 1:
Hoeveel veehouders zijn er in onze gemeente?
Antwoord:
In de onze gemeente zijn 3 4 9 locaties waar volgens een vergunning of melding bedrijfsmatig
dieren gehouden mogen worden. Hoeveel van deze bedrijven moeten of gaan stoppen is
niet bekend. Een dergelijke bedrijfsbesluit is afhankelijk van meerdere factoren, welke niet
bekend zijn bij ons. Wij maken ons wel zorgen over het aantal agrariërs dat door de
voorliggende maatregelen de bedrijfsvoering zullen stopzetten.
Vraag 2:
Hoeveel mensen in onze gemeente zijn er werkzaam in de keten achter één veehouder,
bijvoorbeeld dierenartsen, voerleveranciers, medewerkers in de agrofood sector en
adviserende partners?
Antwoord:
Volgens een onderzoek uitgevoerd door studenten van de Has Hogeschool in 2 0 1 5 blijkt dat
van de totale werkgelegenheid 2 2 , 3 Vo voortkomt uit de primaire sector en 36,06 Zo voorkomt
uit agnfood-keten. Dit is een substantieel deel van de werkgelegenheid en betreft volgens dit
onderzoek in totaal 2 . 2 6 9 banen.
0

Vraag 3:
Hoeveel banen zullen er in onze gemeente verdwijnen, wanner de maatregelen van de
provincie zijn geëffectueerd?
Antwoord:
Deze vraag kunnen wij niet beantwoorden, omdat het wanneer en of een ondernemer stopt
met de bedrijfsvoering afhankelijk is van meerdere factoren. Hierover hebben wij geen
onderzoek laten uitvoeren. Wij zijn er ons wel van bewust dat er veel stallen in onze
gemeente niet voldoen aan de gestelde emissie-eisen.
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Vraag 4:
Hoeveel inwoners in onze gemeente raken hierdoor werkloos?
Antwoord:
Ook deze vraag kunnen wij niet beantwoorden, omdat ook dit weer afhankelijk is van
verschillende factoren waar wij geen inzicht in hebben.
Vraag 5:
Wat kunt u als gemeente voor deze mensen betekenen?
Antwoord:
Als college leven wij erg mee met de ondernemers in onze gemeente. Dit is dan ook de
reden dat wij aan Gedeputeerde Staten hebben gevraagd om een passend en adequaat
flankerend beleid. Daarentegen mogen wij geen onderscheid maken tussen mensen en
daarom behandelen wij alle mensen die hun baan verliezen gelijk. Zij krijgen een W W uitkering of vallen in de Bijstand.
Uit provinciaal onderzoek blijkt ook dat boeren a.g.v. de voorgestelde maatregelen in de
armoede komen.
Vraag 6 :
Hebt u inzicht in hoeveel veehouders in onze gemeente op dit moment in financieel zwaar
weer zitten?
Antwoord:
Wij kunnen uw vraag niet beantwoorden, omdat financiële bedrijfsgegevens vertrouwelijk
zijn. Daardoor is het ons niet bekend of er op dit moment al bedrijven in financieel zwaar
weer zitten.
Indien er financiële problemen ontstaan bij ondernemers, dan kunnen zij gebruik maken van
de mogelijkheid van bijvoorbeeld uitstel van betaling van belastingen. Daarnaast kunnen
ondernemers die tijdelijk in financiële problemen zitten een beroep doen op de
Bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz). Deze regeling geldt voor alle ondernemers.
Vraag 7:
Bent u bereid om samen met de provincie en met andere gemeenten veehouders te
ondersteunen die door de voorgestelde maatregelen in de armoede komen?
Antwoord:
Zoals reeds eerder aangegeven, leven wij erg mee met alle inwoners en ondernemers in
onze gemeente. Wij moeten ook constateren dat de regels voor alle inwoners van de
gemeente gelijk zijn, dit om discriminatie te voorkomen. De voorgestelde maatregelen
worden opgelegd door de provincie. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor de gevolgen. Dit is
ook de reden dat wij aan de provincie een passend en adequaat flankerend beleid hebben
gevraagd.

De voorgestelde maatregelen gaan uit van een versnelling om te komen tot nieuwe
milieueisen (een vermindering van de stikstofuitstoot), waarbij stallen versneld moeten
worden aangepast. Daarnaast wordt ingezet op het "stalderen" (verplichte extra sloop van
stallen) om te kunnen uitbreiden. Wij zijn benieuwd naar het effect hiervan op onze
gemeente.
Vraag 8 :
Hoeveel stallen, uitgerukt in absolute aantallen of in vierkante meters staloppervlakte, zij er
in onze gemeente.
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Antwoord:
Uit de vergunningen en meldingen blijkt dat er:
» 538 stalsystem in stallen bij bedrijven met melkrundvee
» 754 stalsystemen in stallen bij bedrijven met varkens
« 88 stalsystemen in stallen bíj bedrijven met vleeskuikens of kippen
*
190 stalsystemen in stallen bij bedrijven met overig rundvee (zoogkoeien, fokstieren,
vleeskalveren, vleesstieren);
« 19 stalsystemen in stallen bij bedrijven waar geiten worden gehouden.
Daarnaast zijn er nog bedrijven waar de volgende dieren worden gehouden:
« Nertsen
«
Paarden/pony's
«
Schapen
»
Kalkoenen
Vraag 9 :
Hoeveel veehouders in onze gemeente moeten n.a.v. de maatregelen van de provincie
investeringen doen om aan de nieuwe stal- en milieueisen te voldoen.
Antwoord:
Het blijkt dat weinig bedrijven in zijn geheel voldoen aan de emissie-eisen uit bijlage 2 van de
ter besluitvorming liggende Verordening natuurbescherming Noord-Brabant (voortaan
Verordening stikstof te noemen). Een uitzondering daarop zijn de bedrijven waar alleen
schapen en/of paarden/pon/s gehouden worden. Traditionele stalsystemen voor deze
diercategorieën voldoen namelijk al aan de emissie-eisen uit deze bijlage. Dat geldt echter
niet voor:
» 123 van de 124 bedrijven waar varkens gehouden worden;
«
190 van de 190 bedrijven waar melkrundvee gehouden worden;
« 32 van de 37 bedrijven waar vleeskuikens of kippen worden gehouden;
« 38 van de 49 bedrijven waar overig rundvee wordt gehouden.
Voor de groep overig rundvee voldoen relatief veel stalsystemen. Dit komt omdat deze
diercategorie vaak en geringe aantal wordt gehouden. De totale emissie per stal is dan
kleiner dan 500 kg ammoniak en traditionele huisvesting voldoet dan aan de voorliggende
emissie-eisen.
Vraag 10:
Hoeveel stallen, uitgedrukt ín absolute aantallen of in vierkante meters stalopperviakte, in
onze gemeente moeten worden aangepast?
Antwoord:
De onderstaande stalsystemen voldoen niet aan de emissiefactor uit bijlage 2 van
Verordening stikstof.
» 538 stalsystemen voor melkrundvee ;
» 534 stalsystemen voor varkens;
» 45 stalsystemen voor vleeskuikens en/of kippen;
« 88 stalsystemen voor overig rundvee;
» 2 stalsystemen voor geiten.
De bijbehorende vierkante meters is niet per stalsysteem geregistreerd.
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Vraag 11:
Hoeveel geld is met deze aanpassingen gemoeid?
Antwoord:
Wat de kosten bedragen voor het aanpassen van de stallen is afhankelijk van de investering
en het aantal te houden dieren, welke maatregelen genomen moeten worden om te kunnen
voldoen. Hierover kunnen wij geen uitspraak doen. Maar wij zijn er wel van bewust dat
iedere aanpassing een investering vergt. Dit is ook de reden dat wij onze zorg hebben
uitgesproken aan GS en gevraagd hebben om een passend en adequaat flankerend beleid.
Vraag 12:
Wat kunt u als gemeente doen om veehouders te helpen bij het financieren van deze
investeringen?
Antwoord:
De provincie ís in het kader van deze regelgeving bevoegd gezag. Wij leven met onze
inwoners mee en spreken ook onze zorg u i t Wij hebben niet de kennis op het vakgebied van
investeringen o p veehouderijen e n kunnen ondernemers daar ook niet bij helpen.

Onze verwachting is dat de voorgestelde maatregelen invloed hebben op de ambtelijke
kosten in onze gemeente.
Vraag 13:
Hoeveel extra vergunningaanvragen, bijvoorbeeld in het kader van de omgevingsvergunning,
verwacht u in onze gemeente n.a.v. de provinciale maatregelen?
Antwoord:
Het is erg lastig om een aantal vergunningen/meldingen te noemen. Omdat niet bekend is
welke bedrijven ervoor kiezen om hun bedrijfsvoering te stoppen of te verkopen. De
verwachting is dat het aantal beoordelingen van vergunningsaanvragen en meldingen in
2 0 2 0 en 2 0 2 1 en de daarop volgende jaren t o e n e e m t Daarentegen zal het aantal
aanvragen omgevingsvergunning en meldingen de aankomende jaren minder zijn.
Vraag 14:
Is onze huidige ambtelijke capaciteit voldoende om extra vergunningaanvragen aan te
kunnen?
Antwoord:
Aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu worden beoordeeld door de O D B N
en de bouwaanvragen door de gemeente. De aankomende jaren zal uitwijzen welk effect d e
besluitvorming heeft op de agrarische ondernemers en welke ontwikkelingen nog plaats
vinden.
Vraag 15:
Verwacht u als gemeente, a.g.v. eerdergenoemde provinciale maatregelen, extra ambtelijke
kosten te moeten maken? Indien ja, waaraan en voor welk bedrag?
Antwoord:
Het is erg lastig om aan te geven wat de extra kosten zullen zíjn. Aanvragen en verzoeken
die wij als gemeente ontvangen zullen wíj integraal oppakken en behandelen. Dit geldt zowel
voor agrarische activiteiten als voor ontwikkelingen op VAB-locaties.
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Gezien het aantal stallen dat niet voldoet aan de voorliggende emissie-eisen, is de
verwachting dat er wel veel werk op de gemeente af zal komen. Zodra wij dit beter kunnen
inschatten zullen wij u hierover informeren, waarbij de consequenties aangegeven zullen
worden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

P. (Piet) W . Wanrooij
secretaris

M. fJÖ^ŕìeen) L.P . íjbers
burgemeester
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