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Geachte leden van Provinciale Staten,
De Brabantse Milieufederatie volgt het veehouderijdossier in Brabant nauwlettend en wij zijn op vele
manieren betrokken bij de totstandkoming van een duurzame veehouderij in onze provincie. Vanuit
die hoedanigheid hebben wij ook de Brabantwet bestudeerd. De Brabantwet biedt kansen om een
duurzame veehouderij dichterbij te brengen, maar dan moet wel aan twee randvoorwaarden worden
voldaan:
1. De Brabantwet maakt de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij juridisch houdbaar en
dat is een eerste stap op weg naar een zorgvuldige veehouderij. Maar de BZV alleen brengt
ons niet het duurzame en grondgebonden landbouwsysteem dat nodig is. Om echt het
verschil te maken moet de Brabantwet worden aangevuld met extra compartimentering en
een regionale dieren-'stand still' (bijvoorbeeld door de systematiek in het vroegere
ammoniakreductieplan (ARP) in een moderne vorm te gieten).
2. De Brabantwet geeft gemeenten de middelen in handen om ook aanvullende eisen aan
bestaande stallen te stellen, mits die stallen zich in een urgentiegebied bevinden. De
provincie heeft het aanwijzen van die urgentiegebieden gedelegeerd aan gemeenten, maar
slechts een handjevol gemeenten is daar ook daadwerkelijk toe overgegaan. Zonder
urgentiegebieden is de Brabantwet een tandeloze tijger. De provincie moet daarom haar
verantwoordelijkheid nemen en de urgentiegebieden zelf aanwijzen als gemeenten dat
nalaten.
Wij roepen u op deze randvoorwaarden een plek te geven in het bestuursakkoord, zodat we de
transitie naar een duurzame veehouderij samen met kracht kunnen blijven voortzetten.
Met vriendelijke groet,

Nol Verdaa [donk,
directeur Brabantse Milieufederatie.
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