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Uitvoeringsprogramma transitie landbouw I flankerend beleid
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 juli 2017
De VVD is trots op de agrarische sector en gunt de sector een duurzame toekomst. De VVD staat voor
de ingeslagen weg voor de versnelling van de transitie in de veehouderij. Het vandaag te nemen
besluit is niet mogelijk zonder adequaat flankerend beleid.
Deze flankerende maatregelen nog niet concreet uitgewerkt zijn. De VVD wil flankerend beleid
waarbij de agrarische ondernemers, die graag mee willen, maar niet mee kunnen, worden geholpen
deze transitie door te komen. Het is daarvoor wel noodzakelijk om het voorliggende besluit te
nemen.
Hiervoor is het essentieel dat dit beleid voor de begrotingsbehandeling 2018 nader is uitgewerkt,
waarbij alle overwegingen zijn opgenomen. En PS is vervolgens bij de begrotingsbehandeling 2018
aan zet om de flankerende maatregelen op hun merites te beoordelen.

Overwegende dat:
»

De stikstofemissie omlaag dient te gaan.

»

Jonge agrarische ondernemers met het voorliggende beleid in de knel kunnen komen.

»

Agrarische ondernemers door het besluit een pensioengat kunnen krijgen.

«

Agrarische sectoren waarbij 859é reductie niet gehaald kan worden met beschikbare
technieken in de knel komen.

»

Het flankerend beleid nog niet concreet is, waardoor er onzekerheid blijft bestaan in de
sector.

«

Boeren geconfronteerd worden met een vervroeging van 6 jaar om aan de
duurzaamheidseisen te voldoen

»

Boeren daardoor 6 jaar minder kunnen sparen voor het doen van investeringen

»

Het toelaten van innovatieve stalsystemen die niet op de RAV lijst voorkomen, juridisch
onvoldoende getoetst is.

»

De Juridische houdbaarheid geborgd dient te worden

Geven het college de opdracht:
»
»

Om de flankerende maatregelen uit te werken in een concreet uitvoeringsprogramma.
Dit uitvoeringsprogramma aan PS voor te leggen ter vaststelling voor de
begrotingsbehandeling 2018.

»

Dat in het uitvoeringsprogramma minimaal de onderstaande aspecten zodanig zijn
uitgewerkt:
o

o

Een oplossing voor de jonge ondernemers die een bedrijf hebben overgenomen of
gaan overnemen en inzichtelijk kunnen maken dat de investering onmogelijk naar
voren gehaald kan worden en de voormalige eigenaar geen gebruik heeft gemaakt
van de stoppersfaciliteit binnen besluit Huisvesting
Een oplossing voor de groep ondernemers die gelet op hun leeftijd net voor of in
2028 willen gaan stoppen en geen gebruik heeft gemaakt van de stoppersfaciliteit
binnen besluit Huisvesting
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Een heldere uitwerking van de juridische basis om innovatieve systemen te kunnen
toepassen buiten de RAV codes o m .
Een oplossing voor de groep ondernemers die met beschikbare technieken en ook
met innovatieve systemen nog steeds niet in staat zijn de 8596 reductie-eis te halen
voor de datum
Het inrichten van een ondersteuningsfonds, met voldoende massa en omvang dat
voldoende draagvlak heeft bij ketenpartners; met een uitwerking van financiële
instrumenten.
Nader op te nemen aspecten, die vanuit de sector worden aangedragen, en mede
door PS essentieel worden bevonden, mee te nemen in het uitvoeringsprogramma.

En gaan over t o t de orde van de dag.

Namens de VVD Statenfractie Noord-Brabant,
Wouter Bollen

