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Onderwerp

Brabantse boeren vluchten naar België
Datum

23 februari 2021
Ons kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

C2275880/4830737
Uw kenmerk

Contactpersoon

L.C. (Laura) Heij - Wemmenhove
Telefoon

Bij brief van 28 januari 2021, ingekomen op 28 januari 2021, heeft u namens
de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

(06) 18 30 32 87
Email

lcheij@brabant.nl

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Bijlage(n)

-

1. Deelt dit college de mening van de PVV dat Brabantse boeren door het
omstreden beleid van de provincie gedwongen worden om zich elders te
vestigen, bijvoorbeeld in België? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Nee. Wij hebben in het Bestuursakkoord “Samen, Slagvaardig en Slim: Ons
Brabant” en de uitvoeringsagenda “Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof
(BOS)” aangegeven hoe wij in deze bestuursperiode willen omgaan met de
stikstofproblematiek en hoe wij hierbij zorgvuldig omgaan met alle belangen
in onze provincie, waaronder de belangen van de boeren.

2. Is dit college bereid om met de (vertrokken) Brabantse boeren in gesprek te
gaan over hoe en waarom de Brabantse strenge stikstofregelgeving in de
praktijk onwerkbaar is? Zo niet waarom niet?

Datum

Antwoord: Wij voeren op dit moment een analyse uit naar de omvang en
achtergronden van de vestigingen van veehouderijen in Vlaanderen door
Nederlandse boeren. We kijken daarbij naar de feitelijke aantallen
bedrijfsverplaatsingen of zijwaartse uitbreidingen in de grensregio, en welke
motivatiefactoren hierbij aan de orde zijn. Zodra dit onderzoek gereed is
zullen wij u nader informeren over de uitkomsten.
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3. Is dit college het met de PVV eens dat door het Brabantse beleid de
boekhoudkundige problemen omtrent stikstof zich op deze manier alleen maar
verplaatsen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Een Nederlands bedrijf heeft in beginsel de vrijheid om zich te
vestigen in België. Dat bedrijf zal dan moeten voldoen aan de regels die daar
ter plaatse gelden.

4. Kan dit college aangeven hoeveel de Brabantse stikstofregelgeving tot nu
toe heeft gekost en hoeveel ton stikstof bespaard is? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
In de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof is een financiële paragraaf
opgenomen waarin vermeld is welke middelen beschikbaar zijn voor de
stikstofaanpak. In de bijbehorende Statenmededeling is vermeld welke
prestaties wij hiervoor verrichten. In de sturings- en verantwoordingscyclus
rapporteren wij over de stand van zaken van deze prestatie-indicatoren.

5. De ondernemers die hun toevlucht zoeken in België bouwen vooral
megastallen net over de grens. De fnuikende Brabantse regelgeving leidt op
deze manier tot schaalvergroting, wat weer ten koste zal gaan van de
concurrentiepositie van de kleine agrarische gezins- en familiebedrijven. Deelt
dit college de vrees van de PVV-fractie dat de kleine agrarische familie- en
gezinsbedrijven uit Brabant zullen verdwijnen door de bouw van megastallen
in België? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Nee. Wij streven in Brabant naar een duurzame landbouw, waarbij bedrijven
verschillende richtingen kunnen kiezen voor de toekomst. Wij ondersteunen de
bedrijven hierbij. Uiteindelijk maken de bedrijven hun eigen keuze.

2/3

6. Is dit college bereid het strenge Brabantse stikstofbeleid te schrappen? Zo
nee, waarom niet?

Datum

Antwoord:
Nee. Zie antwoord op vraag 1.

Ons kenmerk

23 februari 2021
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Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit,
namens deze,

drs. C.M.L. Jansen,
programmamanager Aanpak Stikstof
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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