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Via deze memo wil ik u mede namens Gedeputeerde Spierings graag informeren
over de verwachte effecten van het voorgestelde maatregelenpakket op de
omvang en structuur van de Brabantse veehouderij en op de natuur.

Anne-Marie Spierings
Van

Brechje Biemans
Telefoon

Op 9 juni jl. heb ik u met een memo geïnformeerd over de onderzoeken die zijn
uitgevoerd:
− Effecten op omvang en structuur van de veehouderij (Connecting Agri & Food).
− Effecten op natuur en milieu (Pouderoyen Compagnons).
− Botsproef (CLM/DLV).
Deze onderzoeken zijn gebaseerd op het voorgenomen maatregelenpakket zoals
omschreven in hoofdstuk 2 van de notitie Versnelling transitie veehouderij.
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2

In het kader van een zorgvuldig bestuur en zorgvuldige besluitvorming hebben wij
de onderzoekers van Connecting Agri & Food en van Pouderoyen Compagnons
gevraagd om op hoofdlijnen in beeld te brengen wat het voorgestelde
maatregelenpakket voor effect heeft op de resultaten van de voornoemde
onderzoeken. Het uitvoeren van een aanvullende botsproef was mede gelet op het
tijdsbestek niet zinvol.
De onderzoekers zijn uitgegaan van de volgende, belangrijkste wijzigingen:
1) Verouderde stalsystemen moeten op 1 januari 2022 zijn aangepast ipv op
1 januari 2020.
2) Voor rundveehouderijen moeten stalsystemen ouder dan 20 jaar worden
aangepast ipv stalsystemen ouder dan 15 jaar.
3) Wijziging in de emissiereducerende eisen. Voorbeelden zijn:
o het opnemen van emissienormen voor jongvee in bijlage 2 was nog
niet meegenomen in het onderzoek van Connecting Agri & Food.
o In bijlage 2 zijn naar emissiereductie-eisen voor 2017 nu ook
reductie-eisen opgenomen voor 2020, 2024 en 2028. Deze waren
nog niet meegenomen in het onderzoek van Pouderoyen
Compagnons.
4) Stalderingsloket geeft een voorfinanciering.

1/2

Bijgevoegd treft u de volgende addenda aan:
Addendum onderzoek omvang en structuur veehouderij in Noord-Brabant,
Connecting Agri & Food, d.d. 3 juli 2017.
Addendum versnelling transitie veehouderij: effecten voor de natuur,
Pouderoyen Compagons, d.d. 3 juli 2017.
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