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Onderwerp

Statenvragen PVV Interview gedeputeerde Lemkes-Straver
Datum

27 oktober 2020
Ons kenmerk

Geachte heer Boon,

C2270828/4776264
Uw kenmerk

Bij brief van 1 oktober 2020, ingekomen op 1 oktober 2020, heeft u namens de
PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

A.F. (Arie) Meulepas

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(06) 27 74 50 53

1.Kan het college aangeven of de publicatie in Nieuwe Oogst een correcte
weergave is van het interview met de gedeputeerde?

Email

Antwoord: Ja, dit betreft een correcte weergave.

Bijlage(n)

ameulepas@brabant.nl
-

2. In het interview met Nieuwe Oost zegt de gedeputeerde het volgende: ”Die
strengere regelgeving is noodzakelijk.” Deelt dit college de mening van de PVV
dat onze boeren al op het juiste pad van de verduurzaming zaten en dat dit
college het convenant ‘Stikstof en Natura 2000’ had moeten respecteren. Zo
nee, waarom heeft dit college geen vertrouwen in onze boeren?
Antwoord: Ons college heeft vertrouwen in onze boeren en is van mening dat
boeren zich hebben ingespannen en nog inspannen als het gaat om
duurzaamheid. Tegelijkertijd vroeg en vraagt de situatie ten aanzien van de
actuele deposities op de Natura 2000-gebieden om extra maatregelen, mede in
het licht van ons antwoord op vraag 8.

3. De gedeputeerde stelt in het interview: “Aan de andere kant ligt er een
tussenuitspraak die duidelijk maakt dat we deze regels mogen stellen als we de
natuurdoelstellingen willen halen, mits het boeren niet onevenredig treft. Dat zijn
we momenteel aan het onderzoeken. “Kan de gedeputeerde aangeven hoe
wordt bepaald wat ‘niet onevenredig’ is voor onze boeren en in hoeverre
worden onze boeren daar zelf bij betrokken? Deelt het college de mening van
de PVVfractie dat het eenzijdig naar voren halen van de afgesproken termijn van
2028 onevenredig is?

Datum

Antwoord: Nee, het college deelt niet de mening van de PVV dat het naar voren
halen van de termijn onevenredig is. Het bepalen van evenredigheid in deze is
een belangrijk onderdeel van het vervolg van de rechtszaak. In het licht van die
rechtszaak kan ons college hier niet nader op in gaan.
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4. In het interview geeft de gedeputeerde aan: “We zijn als bestuur van mening
dat we geen onmogelijke eisen stellen.” Kan dit college uitleggen waarom de
agrarische sector dan zegt dat de eisen wel onmogelijk zijn? Zo nee, waarom
niet?
Antwoord: Nee, het is aan de agrarische sector om dat te onderbouwen.

5. Gedeputeerde geeft in het interview aan: “We hebben een rondgang
gemaakt langs andere sectoren, zoals industrie, woningbouw en infrastructuur.
En onze indruk is dat er ruim voldoende stikstof beschikbaar is, ook voor de
land- en tuinbouw.” Kan dit college aangeven of de informatie die in de
rondgang is opgehaald is gedeeld met Provinciale Staten? Zo nee,
waarom is deze informatie niet gedeeld en is dit college bereid om alsnog alle
informatie over de rondgang delen?
Antwoord: In het kader van de beantwoording van de Statenvragen naar
aanleiding van de themabijeenkomst Natuur en Milieu over stikstofactualiteiten
tijdens de Statendag van 9 oktober 2020 (antwoord vraag 10 bij vragen Groen
Links) hebben we uw Staten informatie verstrekt over het gegeven dat er bij het
Loket Stikstof meer aanbod dan vraag van stikstof is. Ook daar is aangegeven
dat dit een inschatting is op basis van de gegevens die ons ter beschikking
staan.

6. De vorige gedeputeerden Spierings en Grashoff praatten altijd over de
landbouw en niet met de landbouw. In het interview geeft gedeputeerde LemkesStravers aan dat ze het vertrouwen met onze boeren wil herstellen door met ze
in gesprek te gaan. Op welke manier gaat de communicatie met de agrarische
sector onder dit college anders verlopen dan onder het vorige college?
Antwoord: Dit college probeert dat, onder meer, vorm te geven door een meer
frequent bestuurlijk en ambtelijk overleg met onder andere vertegenwoordigende
partijen zoals ZLTO, BAJK, POV, maar ook met ketenpartijen in de toeleverende
en verwerkende industrie en met het groene onderwijs. Daarnaast zijn er diverse
contacten met individuele boeren en met samenwerkende organisaties in de
regio’s die o.a. gericht zijn op ontwikkeling van het landelijk gebied, waarin
boeren een belangrijke rol vervullen. Helaas kunnen op dit moment, vanwege
Covid 19, bedrijfsbezoeken niet fysiek plaats vinden. Verder zullen deze
partijen, naast andere, geraadpleegd worden bij het opstellen van het nieuwe
beleidskader en uitvoeringsagenda.
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7. In het interview met Nieuwe Oost zegt gedeputeerde verder: ”We moeten

met zijn alleen verduurzamen, daar kunnen we niet omheen.” Kan dit college
aangeven waarom we hier niet omheen kunnen en wat de concrete definities en
kaders zijn van “verduurzamen”? Zonee, waarom niet?
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Antwoord: Ons college werkt dat uit in het beleidskader Landbouw en Voedsel.
8. Is het college van mening dat deze stikstof-impasse een boekhoudkundig

probleem vormt en geen milieuprobleem? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee, stikstofdepositie heeft een aantoonbaar negatief effect op
stikstofgevoelige habitattypen die worden nagestreefd in de Natura 2000gebieden. De provincie heeft de verplichting om te werken aan de duurzame
instandhouding van de habitattypen van de Natura-2000-gebieden. De hiermee
gepaardgaande inspanningenzijn ook mede gericht op het op gang houden van
de stikstof-relevante vergunningverlening in Noord-Brabant.
9. Deelt dit college de mening van de PVV dat het Natura-2000 beleid een

zware claim legt op de ontwikkelingen in de agrarische sector, de infrastructuur
en de economie? Zo ja, is dit college bereid om de minister te verzoeken om
voor (bepaalde) Brabantse Natura-2000-gebieden de aanwijzing in te trekken?
Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ons college heeft recent kennisgenomen van de Kamerbrief van
minister Schouten (Onderzoek Natura 2000, 13 oktober 2020) met haar reactie
op de conclusies van een onderzoek m.b.t. Natura 2000 gebieden. Deze brief
is ter kennisgeving met een memo gedeputeerde bij een aantal brieven van
minister Schouten in relatie tot stikstof aan PS toegezonden. Onze reactie op de
brieven wordt binnenkort aan PS gezonden.
10. In het interview met Nieuwe Oost zegt de gedeputeerde ook: ”Boeren
kunnen veel betekenen als het gaat om natuurbeheer.” Deelt dit college de
mening van de PVV dat boeren nu al veel betekenen als het gaat om
natuurbeheer. Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja.
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11. Deelt de gedeputeerde de mening van de PVV dat boeren een beter
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verdienmodel moeten krijgen? Zo ja, hoe gaat dit college hieraan bijdragen?

27 oktober 2020

Antwoord: Ja, ons college is in gesprek met partijen in de agrarische sector om
een traject te starten voor een nadere oriëntatie hierop. Ook voor het te
ontwikkelen beleidskader landbouw en voedsel vormt het verdienmodel een
agendapunt.
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Overeenkomstig het door Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

A.F. Meulepas,
Programmamanager Landbouw en Voedsel
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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