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Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Via deze memo wil ik u graag informeren over enkele nieuwe aanpassingen die wij
willen aanbrengen in bijlage 2 van de Verordening natuurbescherming, mede naar
aanleiding van vragen van uw Staten en derden. Wij zijn voornemens om hierover
in onze vergadering van 4 juli 2017 een besluit te nemen.

Kopie aan

/
Van

Gedeputeerde Van den
Hout

Aanleiding
Op 13 juni jl. hebben Gedeputeerde Staten besloten bijlage 2 van de Verordening
natuurbescherming (Vnb) te wijzigen. Na bekendmaking van de gewijzigde versie
van bijlage 2 van de Verordening natuurbescherming hebben we veel vragen uit
de praktijk ontvangen. Een groot deel van de vragen gaat in op de gewijzigde
normen voor de biologische veehouderij en de vrijstellingsgrens voor emissiearme
stalsystemen. Ook door uw Staten zijn hierover vragen gesteld.
Dit is voor ons aanleiding geweest om hier opnieuw naar te kijken.
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Wij komen tot de volgende conclusies en voorgenomen aanpassingen:
Biologische veehouderij
- Biologische melkrundvee en biologische pluimveehouderij: hiervoor is
aangesloten bij de eisen voor de niet biologische melkvee- en
pluimveehouderij omdat de Commissie van Deskundigen (CvD) heeft
aangegeven dat hiervoor dezelfde emissiereducerende technieken effectief
en toepasbaar zijn. Dit hebben wij daarom zo opgenomen in bijlage 2.
Wij zien geen reden om hier van af te wijken. Hiervoor blijven de eisen
ongewijzigd.
Biologische varkenshouderij: Voorheen stond in bijlage 2 van de Vnb een
inspanningsverplichting van 40% reductie. Deze is abusievelijk
weggevallen in de gewijzigde bijlage 2. We zijn voornemens om deze
inspanningsverplichting van 40% alsnog op te nemen.
Biologische geitenhouderij en biologische roodvleesproductie: in de
gewijzigde bijlage 2 zijn voor de reguliere geitenhouderij en
roodvleesproductie (vleesstieren en vleeskalveren) reductie-eisen
opgenomen. Per abuis is geen uitzondering gemaakt voor de biologische
geitenhouderij en de biologische roodvleesproductie. Dit is niet terecht,
omdat er geen systemen zijn voor deze biologische bedrijven om aan
deze reductie-eis te voldoen. Wij zijn voornemens om bijlage 2 zodanig te
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wijzigen dat de biologische geitenhouderij en de biologische
roodvleesproductie vrijgesteld wordt van deze reductie-eis.
Vrijstellingsgrens voor emissiearme stalsystemen
Enkele diersoorten (geiten, zoogkoeien, vleesstieren en fokstieren) zijn vrijgesteld
van emissiearme stalsystemen, indien de ammoniakemissie minder dan 500 kg
bedraagt. Dit roept in de praktijk veel vragen op. Wij zijn daarom voornemens om
bijlage 2 op dit punt te verduidelijken: we zijn voornemens om concreet aan te
geven voor welke dieraantallen de vrijstellingsgrens van toepassing is.
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Mineure aanpassingen
De afgelopen weken hebben wij daarnaast nog enkele mineure onvolkomenheden
geconstateerd. Wij zijn voornemens om deze te verduidelijken of aan te passen.
Het betreft bijvoorbeeld de volgende punten:
Wij zijn voornemens om een toelichting op te nemen van toepasbare
huisvestingssystemen voor diercategorieën waarin de Regeling ammoniak
en veehouderij niet voorziet, zoals jongvee, zoogkoeien en geiten.
Wij zijn voornemens om de aanduiding van de kolommen 2020, 2024 en
2028 te wijzigen, de verwijzing naar de Rav is verwijderd.
Bij kalkoenen en parelhoenders is de verkeerde emissiewaarde bij
traditionele huisvesting opgenomen. Wij zijn voornemens deze te
corrigeren.
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