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Onderwerp

Beantwoording technische vragen
Datum

21 november 2022
Ons kenmerk

Geachte mevrouw Vlasveld,

C2307099 / 5172766
Uw kenmerk

Contactpersoon

L.A.H. (Loes) van Erp - Mooren
Telefoon

Bij e-mail van 18 november 2022 heeft u namens de Partij voor de Dieren fractie
technische vragen over natuurinclusieve landbouw gesteld.

(06) 55 68 66 25
Email

lmooren@brabant.nl

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop.

1. Hoe komt het dat tot nu toe alleen veehouders worden ondersteund om
door te ontwikkelen of om te schakelen naar een meer natuurinclusieve
bedrijfsvoering? Hebben enkel veehouders een beroep gedaan op
ondersteuning, of is het een keuze vanuit de organisatie van het project?
Antwoord: Bij openstelling van de subsidie voor omschakeling naar
natuurinclusieve landbouw is vanuit het college bewust gekozen om op dit
moment alleen veehouders te ondersteunen. Vanuit de aard van de
bedrijfsvoering, de beschikbaarheid van systemen zoals de
Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en vanuit de markt is de stap naar
natuurinclusief in deze sector voor een substantieel aantal bedrijven goed
mogelijk. Er wordt ook geïnvesteerd in de beweging naar natuurinclusief
ondernemen in andere sectoren, bijvoorbeeld door te werken aan een
biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en door een haalbaarheidsonderzoek te
doen naar natuurinclusieve akkerbouw.

Bijlage(n)

-

2. Betekent dit dat de veehouders die worden ondersteund door ontwikkelen
of omschakelen naar (meer) natuurinclusieve veehouderij, of deels ook naar
niet-dierlijke (meer) natuurinclusieve landbouw?
Antwoord: De plannen die tot op heden zijn ingediend bestaan allen uit het
door ontwikkelen of omschakelen naar een (meer) natuurinclusieve
veehouderij. In enkele gevallen wordt er afgeschaald in aantal dieren. Er zijn
geen plannen waarbij gestopt wordt met het houden van dieren.

Datum

21 november 2022
Ons kenmerk

C2307099 / 5172766

Met vriendelijke groet,
L.A.H. van Erp - Mooren
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