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Wijziging bijlage 2 Verordening Natuurbescherming en Subsidieregeling
Transitie Veehouderij

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Wijziging van bijlage 2 van de Verordening natuurbescherming NoordBrabant.
Wijziging van de Subsidieregeling transitie veehouderijen NoordBrabant.
Aanleiding
Op 1 januari 2019 is de landelijke Regeling ammoniak en veehouderij (Rav)
gewijzigd. Hiermee komen nieuwe stalsystemen beschikbaar en zijn enkele
emissiefactoren gewijzigd. Deze wijzigingen geven aanleiding om bijlage 2 van
de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant aan te passen.
Op 20 maart 2018 is de Subsidieregeling transitie veehouderijen NoordBrabant vastgesteld met paragraaf 1 voor subsidie op validatiemetingen. Op 25
juni 2018 is paragraaf 2 toegevoegd, deze geeft subsidie voor first movers en
jonge veehouders. Bij de vaststelling is afgesproken om het beschikbare budget
gedeeltelijk in te zetten in een korte openstellingsperiode en aan de hand van de
ervaringen de regeling eventueel opnieuw open te stellen. Paragraaf 1 en 2
waren opengesteld tot en met 31 januari 2019.
Op 20 november 2018 hebben wij paragraaf 4 van de Subsidieregeling
transitie veehouderijen Noord-Brabant vastgesteld, deze geeft subsidie aan
veehouders die de dieren meer ruimte geven ten behoeve van dierenwelzijn. De
ZLTO wees in haar brief van 6 december 2018 op enkele onvolkomenheden in
de regeling.
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GS zijn bevoegd om bijlage 2 van de Verordening natuurbescherming vast te
stellen op grond van artikel 1.5 van de Verordening natuurbescherming NoordBrabant.
GS zijn bevoegd om een subsidieregeling vast te stellen en te wijzigen op grond
van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.
Kernboodschap

1. Wij hebben bijlage 2 van de Verordening natuurbescherming NoordBrabant aangepast, zodat deze aansluit bij de gewijzigde landelijke
Regeling ammoniak en veehouderij.
Er zijn twee nieuwe systemen voor melkvee in de lijst opgenomen, beide
systemen zijn geschikt voor zowel nieuwe stallen als renovatie van
bestaande stallen. Eén van die systemen heeft een voorlopige emissiefactor
die net niet voldoet aan de Verordening natuurbescherming. De verwachting
is dat het systeem te zijner tijd een definitieve emissiefactor krijgt die wel aan
de Verordening voldoet. Om die reden staan wij het systeem tijdelijk toe om
innovatie te stimuleren.
Verder hebben we aangesloten bij de systematiek van de Rav voor
weidegang van melkkoeien. Dit stimuleert veehouders om weidegang toe te
passen.

2. Wij hebben de Subsidieregeling transitie veehouderijen Noord-Brabant
gewijzigd en de paragrafen 1 en 2 opnieuw opengesteld voor één jaar, tot
31 januari 2020.
Voor beide paragrafen zijn er enkele aanvragen binnen en de nodige
aanvragen in voorbereiding.
De paragraaf validatiemetingen stimuleert innovaties in stalsystemen. Dat
zien we aan het aantal in voorbereiding zijnde aanvragen dat nu bezig is
met het aanvragen van een bijzondere, voorlopige of definitieve
emissiefactor bij RVO. Dit is een voorwaarde die wij stellen, om ervoor te
zorgen dat innovaties voldoende kansrijk zijn om te voldoen aan bijlage 2
van de Verordening natuurbescherming. Dit geeft aanleiding om de regeling
opnieuw voor één jaar open te stellen, zodat we de uitvoering van het
beleid uit het Uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie
Veehouderij continueren.
De wijziging van de Rav geeft aanleiding om de paragraaf first movers te
wijzigen en opnieuw open te stellen, zodat de twee nieuwe stalsystemen
voor melkvee ook voor subsidie in aanmerking komen en de toepassing van
deze nieuwe stalsystemen wordt gestimuleerd.

3. Wij hebben paragraaf 4 van de Subsidieregeling transitie veehouderijen
Noord-Brabant gewijzigd.
Zo is deze paragraaf ook effectief voor houders van leghennen. Ook zijn de
verplichtingen verbonden aan de instandhoudingstermijn expliciet gekoppeld
aan het extra staloppervlak per aanwezig dier.
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Consequenties
Bijlage 2 van de Verordening natuurbescherming is met ingang van 15
januari 2019 gewijzigd en treedt één dag na publicatie in het
Provinciaal Blad in werking.
De Subsidieregeling transitie veehouderijen Noord-Brabant is met
ingang van 1 februari 2019 gewijzigd en opengesteld tot 31 januari
2020.
Europese en internationale zaken
De vaststelling van de subsidieregeling is conform de landbouwgroepsvrijstelling
vastgesteld. De regeling is bij vaststelling gemeld bij de Europese Unie.
Communicatie
Het besluit van GS wordt in het Provinciaal Blad gepubliceerd. Er wordt
gecommuniceerd met een persbericht.
Vervolg
Bijlagen
Zesde wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming NoordBrabant.
Wijzigingsregeling Subsidieregeling transitie veehouderijen NoordBrabant.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager:
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de heer H.J. van Herk, (073) 681 29 61, hvherk@brabant.nl
(Verordening natuurbescherming)
de heer J.A.M. van de Ven, (073) 680 87 36, javdven@brabant.nl
(Subsidieregeling)
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Opdrachtnemer:
mevrouw B.W.C.J. Biemans, (073) 681 24 78, bbiemans@brabant.nl
(Verordening natuurbescherming)
de heer A.J.H. van Lent, (073) 681 24 88, avlent@brabant.nl
(Subsidieregeling)
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