Aan Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant
Statenariffie@brabant.nl
Datum, 17 oktober 2019
Onderwerp: Vergadering Statendag 25 oktober 2019, agendapunt 10.3.1 Statenvoorstel 50/19
Vaststellen Interim omaevinasverordenina Noord-Brabant

Geachte leden van Provinciale Staten,
Vrijdag 25 oktober 2019 wordt aan u ter vaststelling de Interim omaevinasverordenina NoordBrabant voorgelegd. Een verordening met verstrekkende gevolgen voor de agrarische sector.
Een sector die niet alleen veehouders raakt maar waarvan de totale keten vele malen groter is
met vele tienduizenden werknemers en gezinnen die hiervan afhankelijk zijn.
Dat vraagt dus ook om zeer weloverwogen keuzes en besluitvorming waarvan de consequenties
in de volle breedte kunnen worden overzien. Daarvan is op dit moment echter nog geen sprake.
Er zijn nog veel onduidelijkheden over de gevolgen van het onderuitgaan van de PAS.
Daarnaast heeft Noord-Brabant op 7 juli 2017 al verregaande besluitvorming genomen waardoor
veel agrariërs met de rug tegen de muur staan.
Zij moeten versneld voldoen aan eisen die moeten leiden tot een zorgvuldige veehouderijsector
in Brabant. Het naar voren halen van de fatale datum van 2028 naar 2022 om te voorzien in
emissiearme stalsystemen blijkt in de praktijk al niet uitvoerbaar.
Simpelweg omdat voor sommige sectoren nog geen systemen beschikbaar zijn en bij bepaalde
diercategorieën er te weinig systemen beschikbaar zijn die uitgaan van maatregelen aan de
bron. Dat laatste is nu juist waar de landelijke overheid in de kabinetsbrief van 4 oktober jl. als
het gaat om terugdringen van stikstof van uitgaat (scheiden van dikke en dunne fractie en mest
snel de stal laten verlaten). Dus ook daarin zullen veehouders moeten investeren. Maar dat
vraagt om het inzicht dat het 1 verband houdt met het ander. Willen we echt toe naar een
duurzame landbouwsector in het belang van gezondheid van mensen en behoud en versterking
van de natuur dan moeten er integrale, realistische oplossingen voorhanden zijn.
Volgens de commissie moet er een gebiedsgerichte aanpak komen, wat betekent dat er per
natuurgebied moet worden gekeken welke oplossingen het meest effectief zijn. Zonder reductie
van stikstofuitstoot en deposities zal het niet mogelijk zijn om het vergunningentraject weer vlot
te trekken. Elke stikstof veroorzakende sector zal hiervoor een bijdrage moeten leveren. Dat
vraagt dus om besluiten en keuzes waarvan u ook zeker weet dat ze het gewenste effect
sorteren. Met het nu voorliggende voorstel wijkt Brabant af van deze landelijke lijn. Er wordt
keihard ingezet op slechts 1 sector en de uitwerking ervan is ongewis.
Dat betekent dat u 25 oktober a.s. niet zou moeten instemmen met deze Interim
omaevinasverordenina. Deze gaat immers uit van generieke maatregelen voor slechts 1 sector.
Daarmee is het nog maar zeer de vraag of het de gewenste uitkomst gaat bieden als het gaat
om het voldoende terugdringen van de stikstofuitstoot. Wat wel zeker is, is dat hierdoor de
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Brabantse agrarische sector keihard wordt geraakt en daarmee hun gezinnen en hun kinderen.
Dat is niet meer terug te draaien en de gevolgen ervan werken decennialang door.
Ook deze agrariërs en hun gezinnen maken onderdeel uit van onze Brabantse provincie. Een
provincie waarin wij zorgen voor en omzien naar elkaar hoog in het vaandel hebben staan.
U als statenleden kunt 25 oktober echt laten zien dat u staat voor alle Brabantse inwoners, voor
rechtvaardigheid en zorgvuldige besluitvorming.
Sluit aan bij de aanpak van het kabinet die over alle sectoren heengaat en breng daarvoor eerst
goed in beeld wat in welk gebied nodig is en echt zal bijdragen tot het uiteindelijke doel. Stem
dus niet 25 oktober in met dit voorstel. Maar besluit zodra u het juiste en volledige beeld hebt,
de consequenties kunt overzien en realistisch perspectief kunt bieden.
Wij danken u voor uw aandacht en vertrouwen op een goede en verstandige besluitvorming.
Met vriendelijke groet,
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Silvia Bloemsma
Fractievoorzitter LEV
Gemeente Hilvarenbeek

