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Onderwerp

Hoofdlijnenakkoord Warme Sanering Varkenshouderij

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Kennisnemen van
Het Hoofdlijnenakkoord Warme Sanering Varkenshouderij

Aanleiding
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is een warme sanering in de
varkenshouderij aangekondigd: “Het laatste decennium zijn we in Nederland

geconfronteerd met de gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met
een zeer hoge veedichtheid. Die kunnen en willen we niet negeren. Het kabinet
zal met de sector en de betreffende provincies bezien hoe we deze
problematiek kunnen aanpakken. In samenspraak met de provincies (met name
Noord-Brabant) wordt bezien hoe een warme sanering van de varkenshouderij
in belaste gebieden kan worden vormgeven. Het rijk reserveert hiervoor
financiële middelen.” Hiervoor is in deze kabinetsperiode € 200 mln
gereserveerd.
Afgelopen maanden heeft het Ministerie ambtelijk en bestuurlijk gesproken met
de provincies, gemeenten en de Coalitie Vitale Varkenshouderij over de invulling
van die warme sanering. In een bestuurlijk overleg op 14 juni 2018 hebben
genoemde partijen overeenstemming bereikt over een gezamenlijke aanpak.
Resultaat is een hoofdlijnenakkoord, waaraan wij ons hebben verbonden.

De Minister van LNV heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd; u treft deze
brief en het hoofdlijnenakkoord in de bijlage bij deze statenmededeling aan.
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Ons college is bevoegd om binnen de kaders van de provinciale begroting
afspraken te maken en verplichtingen aan te gaan voor de uitvoering van het
provinciale beleid.

Kernboodschap

1. Het hoofdlijnenakkoord is een welkome versterking van de Brabantse
aanpak voor Versnelling Transitie Veehouderij.
De warme sanering draagt substantieel bij aan de door uw Staten vastgestelde
Versnelling Transitie Veehouderij en daarmee aan schone en sterke veehouderij
in Noord-Brabant die maatschappelijk wordt geaccepteerd en gewaardeerd.
Hoofdpunten uit het hoofdlijnenakkoord zijn:




Het rijk trekt € 120 mln uit voor het saneren van overlast gevende
locaties van varkenshouderijen. Deze locaties worden feitelijk beëindigd
en de daar aanwezige productierechten aan de markt onttrokken.
Hiermee bereiken we voor Brabant drie zaken: (1) het terugdringen van
overlast in veedichte gebieden, (2) meer aanbod in de staldering
waardoor ontwikkelende bedrijven een beter perspectief hebben en (3)
een extra keuze-optie voor varkenshouderijen die nu nog niet voldoen
aan de Verordening natuurbescherming en moeite hebben om deze
investering te doen.
Het rijk trekt € 60 mln uit voor het (versneld) innoveren en moderniseren
van stallen, waarbij via brongerichte maatregelen emissies en daarmee
overlast worden teruggedrongen. € 40 mln is bestemd voor de
varkenshouderij. De Coalitie Vitale Varkenshouderij zet hierop
aanvullend € 40 mln revolverend in, de provincies hebben toegezegd
hierbij aan te sluiten. Hiermee worden meer innovatieve, brongerichte
stalsystemen ontwikkeld, wat meer keuze voor veehouders betekent.
Meer keuze geeft een toenemende kans dat veehouders voor
brongerichte technieken kiezen en dat levert in veel gevallen meer winst
op voor geur, methaanuitstoot (klimaat), dierenwelzijn, brandveiligheid
en technische bedrijfsresultaten.
Het rijk kiest ervoor om ook bij te dragen aan de verdere verduurzaming
van de pluimveehouderij (€ 15 mln) en de geitenhouderij (€5 mln)
vanwege de knelpunten op het gebied van fijnstof en gezondheid. Dit
draagt bij aan het oplossen van de problemen met fijn stof en het
verminderen van gezondheidsrisico’s.
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Er komt een gezamenlijke programmaorganisatie om de sanering voor te
bereiden en de uitvoering ervan te begeleiden. De provincie Noord-Brabant zal
hierin vertegenwoordigd zijn. De voorbereiding start direct na het zomerreces.
De eerste tranches van saneren en ontwikkelen zullen in de eerste helft van
2019 van start gaan.
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2. We kiezen ervoor stevig de synergie te zoeken tussen de warme sanering en
het Uitvoeringsprogramma Ondersteunende maatregelen Transitie
Veehouderij.
De doelen en beoogde maatregelen van de warme sanering sluiten aan bij de
doelstellingen van het eerder vastgestelde Uitvoeringsprogramma
Ondersteunende Maatregelen. Door maatregelen goed op elkaar af te
stemmen, versterken we op een aantal punten het doelbereik:




Voor het onderdeel ‘ontwikkelen’ geldt dat de provincie Noord-Brabant
nu al fors investeert in het ontwikkelen van brongerichte maatregelen en
het uitrollen daarvan. Mede vanwege de nieuwe deadlines van de
Verordening natuurbescherming (vergunbare aanvraag per 01/01/’20
en investeren voor 01/01/’22) lopen we vooruit op het rijk.
Het hoofdlijnenakkoord wil voorkomen dat vrijkomende agrarische
gebouwen leeg blijven staan. Er wordt inzet gevraagd vanuit provincies
en gemeenten, gericht op het geheel saneren (herbestemming en sloop
van overtollige bebouwing) van de desbetreffende locaties. Wij geven
hieraan invulling volgens de principes van ons VAB-beleid en wij
benutten de instrumenten uit het programma Ondersteunende
maatregelen: stal eraf, zon er op, ondersteuningsnetwerk en
bedrijfsgerichte ondersteuning van veehouders (vouchers en ‘van werk
naar werk’). Wij overwegen een verbinding te maken met het nog uit te
werken onderdeel ‘stalderen met stoppers’.

Onze inzet is erop gericht om de hiervoor benodigde middelen volledig te
vinden binnen het programma Ondersteunende Maatregelen.
Consequenties
Uitvoering van het hoofdlijnenakkoord leidt tot versnelling van de transitie
veehouderij: minder geurhinder en andere emissies en een extra impuls op
brongerichte verduurzaming.
Europese en internationale zaken
Bij de verdere uitwerking zullen de Rijksregelingen en eventuele provinciale
regelingen moeten worden getoetst op staatssteun. Dit gebeurt dan in
samenhang.
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Onze communicatie over de warme sanering varkenshouderij wordt integraal
onderdeel van de communicatie over het Uitvoeringsprogramma
Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij.
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Vervolg
De vrijwillige saneringsregeling zal in tranches door het rijk worden uitgevoerd.
De eerste tranche speelt zich af begin 2019. We houden uw Staten op de
hoogte van de ontwikkeling van de regelingen en de samenhang met ons pakket
ondersteunende maatregelen.

Bijlagen
1. Kamerbrief met Hoofdlijnenakkoord Warme Sanering Veehouderij

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,

Opdrachtnemer: de heer J.C. Buys, (073) 681 22 79, jbuys@brabant.nl,
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