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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De voortgang van de ondersteunende maatregelen transitie veehouderij.
Aanleiding
Bij het besluit van het Statenvoorstel op 8 juli jl., “Tweede wijzigingsverordening
Verordening natuurbescherming Noord-Brabant - Versnelling transitie
veehouderij”, zijn er voorstellen voor ondersteunende maatregelen voor
veehouders op hoofdlijnen geduid. Met de Statenmededeling van 10 oktober
2017 (documentnummer PS:4262725) bent u op de hoogte gebracht van het
definitieve uitvoeringsprogramma. Dit met als doel een versnelling te geven aan
de transitie binnen de veehouderij. Deze maatregelen zijn onderverdeeld in de
volgende sporen:
1. Bevorderen innovatie stalsystemen --> stimuleren van nieuwe stalsystemen
beter voor mens, dier & milieu
2. Bedrijfsgerichte ondersteuning --> jonge en oude veehouders helpen bij
nieuwe investeringen
3. Investeringsfonds transitie veehouderij --> leningen verstrekken aan
veehouderijbedrijven met toekomstperspectief
4. Ondersteuningsnetwerk --> samen met gemeenten veehouders coachen,
stimuleren en ondersteunen in de transitie
5. Instrumenten --> Ondersteunende maatregelen, zoals vouchers, stal er af
zon er op, natuurinclusieve landbouw, etc. voor veehouders die de
transitie versnellen
Op 29 juni 2018 is er een informerende themabijeenkomst gepland waar stil
wordt gestaan bij de voortgang van alle maatregelen. Deze mededeling is
ondersteunend aan de informatie die u op 29 juni wordt verstrekt.
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Bevoegdheid
Gedeputeerde Staten hebben op 10 oktober jl. het pakket aan ondersteunende
maatregelen definitief vastgesteld. Bij de begrotingsbehandeling op 10
november jl. zijn de middelen vrijgemaakt voor de uitvoering daarvan. In het
kader van het goed kunnen uitoefenen van de controlerende taak door
Provinciale Staten wordt, tijdens een themabijeenkomst op 29 juni a.s.,
uitgebreider stil gestaan bij de voortgang alle ondersteunende maatregelen.
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Kernboodschap

1. De uitvoering van het pakket van alle maatregelen ligt op koers.
Per spoor staan de kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) vermeld. Mocht
achter het instrument of regeling operationeel staan dan wil dat zeggen
dat de regeling of het instrument gereed is en dat veehouders hiervan
gebruik kunnen maken.
Ondersteunende

Planning

Overige opmerkingen

maatregel

Samenwerkingspartners

1. bevorderen stalsystemen --> KPI 2018; de regelingen validatiemetingen en firstmovers zijn gereed
Instellen taskforce

operationeel

Aanstellen

operationeel

De tasforce

FME, VNO-NCW,
ZLTO

businessdeveloper
Subsidieregeling

operationeel

De regeling

juli 2018

Planning afhankelijk van het traject van

validatiemetingen
Subsidieregeling firstmovers

warme sanering varkenshouderij van
LNV (inzet 200 mln)
Faciliteren fysieke

operationeel

Maatwerk via losse

ontwikkeling innovatieve

begrotingssubsidies. Voorbeeld

stalystemen (open innovatie)

stalconcept van KDV

2. bedrijfsgerichte ondersteuning --> KPI 2018; de regelingen stalderen & dierenwelzijn en jonge
veehouderij zijn geerd
Jonge veehouderijregeling

juli 2018

Koppeling met regeling firstmovers

BAJK

Stimuleren POP3 aanvragen

operationeel

Faciliteren Bijeenkomsten voor jonge

BAJK

veehouders

voor jonge veehouders
Stalderen en dierenwelzijn

oktober 2018

Stalderen met stoppers

december

Met de ontwikkeling van de regeling

2018

wordt rekening gehouden met de
inhoud van de Rijksregeling sanering
varkenshouderij (200 mln). We zijn
hierover volop met het Rijk in overleg

3. investeringsfonds transitie veehouderij --> KPI 2018; verstrekken achtergestelde leningen
Verstrekken van

augustus 2018

Verstrekken van leningen verloopt via

Nationaal
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achtergestelde leningen

de banken en het nationaal

Groenfonds, ING,

groenfonds

ABN-AMRO,
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stalsystemen (gesloten

familievarken

Faciliteren fysieke

operationeel

innovatie)

4. Ondersteuningsnetwerk --> KPI 2018; Inrichten van een provinciale backoffice
Coachen, stimuleren en

operationeel

Voorbeeld van een netwerk
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Gemeenten,
omgevingsdiensten,

veehouders door

Provinciaal adviesteam (backoffice)

gemeenten te faciliteren bij
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casussen
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5. Instrumenten --> KPI 2018; twee instrumenten zijn in 2018 gereed
Voucher stoppende

operationeel

voucherregeling

Voucher omschakelen

VAB-IMPULS,
STIMULUS

veehouder
december

Landbouwinnovatie-

2018

campus, VAB-IMPULS

Natuurinclusieve landbouw

oktober 2018

Van werk naar werk

september

ZLTO

2018
Collectieve sloop en

november

Er wordt samen met gemeenten een

asbestpleinen

2018

methodiek ontwikkeld voor een

diverse gemeenten

collectieve gebiedsgerichte aanpak
van sloop- en asbestsanering.
Stal er af zon er op

juli 2018

BOM, Mijn Zonneveld

Het ziet er naar uit dat we alle instrumenten/regelingen in 2018 operationeel
krijgen. De kritieke prestatie indicatoren voor 2018 worden daarmee behaald.
Veehouders kunnen, of ze nu stoppen, omschakelen of innoveren gebruik maken
van de diverse ondersteunende maatregelen. Via de BURAP worden de
middelen voor 2019 vanuit de stelpost ‘ondersteunende maatregelen’ op de
begroting gezet. Dit gebeurt op basis van een meerjarenraming. Omdat veel
veehouders nog geen definitieve keuze voor de toekomst hebben gemaakt zal
het zwaartepunt van het investeringsritme van de ondersteunende maatregelen,
niet in 2018 maar in 2019 en 2020 liggen.

2. Met de uitvoering van het pakket wordt invulling gegeven aan onderstaande
moties en amendementen
 Motie M41, ‘Scharrelt u even een kippencoalitie bij elkaar’?
De onlangs opgerichte taskforce innovatie stallen, stimuleert de bouw van
nieuwe stallen. De taskforce gaat voor de pluimveesector op de beurs voor
intensieve veehouderij (VIV) in de jaarbeurs te Utrecht op 22 juni een
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koploperssessie organiseren. Dit met als doel stalconcepten te ontwikkelen die
beter scoren op energie, dierenwelzijn (incl. vrije uitloop), stalklimaat en
werkomstandigheden. De tasforce organiseert meerdere koploperssessies. Niet
alleen voor de pluimvee maar ook voor de diercategoriën geiten, rundvee en
varkens. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie en beschouwen we
deze als afgedaan.
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 Amendement A1, ‘Steun de ondernemers die op koers zijn’
Er is een provinciaal adviesteam veehouderij in het leven geroepen. Het betreft
een provinciaal ambtelijk team waar ambtenaren uit verschillende programma’s
zijn vertegenwoordigd. Dit met als doel veehouderij gelieerde casussen te
behandelen om zodoende veehouders en gemeenten snel duidelijkheid te
kunnen geven over de haalbaarheid daarvan. Het adviesteam zal ook de
casussen behandelen voor die bedrijven, waarvoor de gevolgen van de
genomen besluiten in het kader van de beide verordeningen onbedoeld
disproportioneel uitpakken. Dit met als doel om gekoppeld aan nieuwe
ontwikkelingen per casus te beoordelen of een maatwerkoplossing, in de vorm
van het toepassen van een hardheidsclausule of andere afwijkingsmogelijkheid
aan de orde kan zijn.

3. Met de uitvoering van het pakket wordt ook onderzoek gedaan naar de
fiscale gevolgen bij beëindiging van een onderneming
Om veehouders bij het stoppen een beter perspectief te bieden treedt de
provincie momenteel in overleg met fiscaal specialisten om te bepleiten dat:
een herinvesteringsreserve ook voor een andere economische functie
kan worden aangewend,
de belastingheffing over stakingswinst onder voorwaarden uitstelbaar is,
dan wel het stakingsmoment op te schorten totdat de locatie aan derden
wordt verkocht c.q. verhuurd

4. Provincie en gemeenten moeten de transitie binnen de veehouderij samen
oppakken
Het toepassen van alle ondersteunende maatregelen wordt pas een succes als
zowel de provinciale- als de gemeentelijke overheid de transitie binnen de
veehouderij actief samen oppakken. De transitie slaagt alleen als de veehouder
een overheid treft die aanvragen en ideeën van veehouders, die de transitie
doen versnellen, benaderen als een kans. Dit klinkt logisch, maar de praktijk is
op dit punt, met name door het gebrek aan vertrouwen tussen veehouder en
overheid en overheden onderling, weerbarstig. Een tiental gemeenten is actief
bij het bouwen van een goed (ondersteunings)netwerk om maatwerk te kunnen
leveren bij alle aanvragen die gaan komen. Goede voorbeelden hierbij zijn
Reusel – De Mierden en Bernheze. Op initiatief van deze gemeente helpt de
provincie deze gemeenten bij het bouwen van een ondersteuningsnetwerk. Veel
gemeenten zijn nog zoekende of heeft de transitie van de veehouderij niet of
nauwelijks prioriteit. Nu de nieuwe colleges bij de gemeenten gevormd zijn,
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worden opnieuw met alle gemeenten gesprekken gevoerd over het samen
faciliteren van de transitie.
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Consequenties
In 2019 kunnen veehouders gebruik maken van alle voorgenomen
ondersteunende maatregelen. Dit met als doel de transitie binnen de veehouderij
te versnellen.
Europese en internationale zaken
Alle maatregelen/instrumenten worden getoetst of deze qua staatsteun voldoen
aan de Europese wet- en regelgeving.
Communicatie
 Voor alle ondersteunende maatregelen wordt op brabant.nl een eigen
webpagina aangemaakt.
 Alle ondersteunende maatregelen worden gecommuniceerd met de
gemeentelijke ondersteuningsnetwerken die veehouders helpen bij de
transitie.
 Via de Whats-app update service blijft u op de hoogte van alle
ondersteunende maatregelen en andere nieuwtjes binnen het
programma Agrofood. Voeg hiervoor het nummer 06-18303451 toe
aan uw contactenlijst onder de naam ‘Updateservice’. Stuur vervolgens
een Whatsapp-bericht met uw naam en de tekst ‘update AAN’ naar dit
nummer.
Vervolg
Tijdens het debat over de ondersteunende maatregelen is met u afgesproken dat
met het oog op de evaluatie en monitoring en de bereikte maatschappelijke
effecten er een externe commissie van deskundigen wordt ingesteld. Met de hulp
van BrabantAdvies wordt invulling gegeven aan de oprichting van deze
commissie. Deze commissie moet advies gaan geven aan het college
over de voortgang en de maatschappelijke effecten van het pakket aan
ondersteunende maatregelen. Het college betrekt dit advies
in haar afweging om op de werking van de ondersteunende maatregelen bij te
sturen. De leden van deze commissie worden gekozen op basis
van hun deskundigheid. Het voorstel is om u in mei 2019, aan de hand van een
themabijeenkomst, opnieuw op de hoogte te stellen van de voortgang van het
pakket aan ondersteunende maatregelen.
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Bijlagen
1. Powerpointpresentatie voortgang ondersteunende maatregelen.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant
de voorzitter,
de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: de heer A.F. Meulepas, (073) 681 27 87,
ameulepas@brabant.nl, afd. Econ. Zaken en Verbonden Partijen van cluster
Economie en Internationalisering.
Opdrachtnemer: de heer J.A.M. van de Ven, (073) 680 87 36,
javdven@brabant.nl, afdeling Financiën, Planning en Control van cluster
Bedrijfsvoering.
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