Fractie Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant
Aan het college van Gedeputeerde Staten
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, 29 oktober 2020
Vragen van de Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten op grond
van artikel 31 van het Reglement van Orde.
Betreft: Onhaalbare emissienormen voor Brabantse pluimveeboeren die ouderdieren van legrassen
houden

Geacht college,
Uit een inspraakreactie van een pluimveehouder op de aanstaande IOV blijkt dat er voor dit soort
ondernemers, die ouderdieren van legrassen houden, een problematische situatie ontstaat met
betrekking tot de normen voor ammoniakemissie.

Hierover de volgende vragen:
1. Is dit college bekend met de inspraakreactie van de heer Slenders uit Hoogeloon van
24 juli jl. (zie bijlage)?
2. Is het college het met de PVV eens dat er een uiterst onwenselijk knelgeval ontstaat,
wanneer een agrarisch ondernemer door de IOV wordt bestraft met onwerkbare
emissie-eisen terwijl hij recent een ammoniakreductie van 50% heeft weten te
realiseren? Zo nee, waarom niet?
3. Kan het college aangeven waarom het de heer Slenders heeft afgescheept met een
weinig zeggende standaardreactie zonder nader in te gaan op het door hem
geschetste knelgeval?
4. Waarom is het college in de reactie die de heer Slenders op zijn inspraakreactie heeft
mogen ontvangen niet ingegaan op het feit dat InfoMil aangeeft dat de maximale
emissiewaarde bij ouderdieren van legrassen 0,150 kg dient te zijn, omdat
emissiearme huisvestingssystemen niet toepasbaar zijn?
5. Kan het college zich vinden in hetgeen door InfoMil wordt gesteld over emissiearme
huisvestingssystemen voor ouderdieren van legrassen? Zo nee, waarom niet?
6. Is het college het met de PVV eens dat er sprake moet zijn van een gelijk speelveld en
dat de maximale ammoniakemissie in kg per dier per jaar voor ouderdieren van
legrassen gelijk moet worden getrokken met de normen in de rest van Nederland?
Zo nee, waarom niet?
7. Is het college bereid om de IOV zo aan te passen dat voor pluimveebedrijven met
legouderdieren een maximale ammoniakemissie van 0,150 kg per dier per jaar geldt,

omdat dit elders in Nederland ook zo is en omdat het kenniscentrum InfoMil, wat
een onderdeel is van Rijkswaterstaat, dit ook zo voorstelt? Zo nee, waarom niet?
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