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1. Klopt het dat de keus om te saneren (mits de locaties daarvoor in aanmerking
komen) bij de eigenaren van de overlast gevende locaties ligt, en dus niet bij de
provincie/de gemeente/het Rijk?
Dat klopt. Varkenshouders kunnen gebruik maken van de regeling 'warme sanering' van
Rijk. Ze kunnen hiertoe niet gedwongen worden. Provincie/Rijk/gemeenten bepalen ivm
Staatssteun en uitvoeringskosten op voorhand niet welke bedrijven wel of niet in
aanmerking komen voor sanering.
2. Kunt u een uitputtende opsomming geven van de selectiecriteria waar locaties aan
moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de regeling?
De uitwerking van de regeling 'warme sanering' wordt nu uitgewerkt. Zoals de vlag er nu
bijhangt kan iedere varkenshouder zich aanmelden. De geurbelasting op woningen is
bepalend of veehouders wel of niet in aanmerking komen voor een 'warme sanering'.
3. In welke mate speelt ontlasting van natuurgebieden een rol in de warme sanering
(naast het wegnemen van geuroverlast voor omwonenden)? Komen bedrijven
zonder grote geurimpact op omwonenden maar met grote impact op omliggende
natuur ook in aanmerking voor de subsidieregeling?
Waarschijnlijk niet. Onze provincie kent t.o.v. van andere provincies relatief veel
overbelaste geurgebieden. We verwachten dan ook dat relatief veel Brabantse
varkenshouders mee kunnen doen aan de Rijksregeling warme sanering.
4. Op welke wijze wordt voorkomen dat de verminderde geurimpact door
bedrijfsbeëindiging wordt opgevuld door uitbreiding of nieuwvestiging op een
nabije locatie (waarmee de subsidiering van bedrijfsbeëindiging 'weggegooid geld'
is)?
Met de regeling 'warme sanering' worden rechten uit de markt genomen. Ook wordt
bewerkstelligd dat er op de locatie geen nieuwe veehouder meer kan vestigen.
Ontwikkelingen op andere locaties moeten voldoen aan de besluiten zoals genomen door
Provinciale Staten van 7 en 8 juli.
Lange termijn

Uit navraag bij de RVO blijkt de hoeveelheid varkensrechten te zijn gebaseerd op de
Europees toegestane maximale uitstoot. Als de komende jaren door de warme sanering
varkensrechten uit de markt worden gehaald èn de uitstoot per varken wordt verminderd
door emissiearme stalsystemen, lijkt er op een gegeven moment weer uitstootruimte vrij
te komen.
5.

Welke ideeën hebben GS en de andere partners van het Hoofdlijnenakkoord over het
voorkomen dat er over enkele jaren weer nieuwe varkensrechten op de markt worden
toegelaten (waarmee we op den duur weer terug bij af zijn)?

Politieke vraag waar ik als ambtenaar betrokken bij uitwerking van ondersteunende
maatregelen en warme saneringsregeling van het Rijk geen antwoord op kan geven.

