Standpuntenlijst
Brabantse veehouderijbeleid 2022
Onze grens is bereikt. Ons ongenoegen is groot en we voelen ons geslachtofferd en geschoffeerd. Dat hebben alle
boeren en tuinders die vrijdag 11 oktober jl. in Den Bosch aanwezig waren op het provinciehuis duidelijk laten
horen. Dat zoveel boeren daarvoor hun bedrijf en hun werk in de steek lieten, is een niet mis te verstaan signaal
hoe diep het gevoel van onrechtvaardigheid jegens de overheid zit.
Boeren willen blijven bijdragen aan een realistisch en evenwichtig milieubeleid in Brabant waarbij burgers kunnen wonen, bedrijven
kunnen draaien en auto’s kunnen rijden. Beleid waarbij boeren die dat willen, kunnen blijven boeren.
Dat is alleen mogelijk als het beleid aan een aantal voorwaarden voldoet:
1.		 Wij eisen dat de data van 1 april 2020 en 1 januari 2022 voor het indienen en realiseren van de vergunningen van tafel
		gaan. Het Provinciaal beleid mag niet strenger zijn dan het landelijk landbouwbeleid.
2.		 Met bijgevoegde voorbeelden maken we duidelijk dat wat de provincie Noord Brabant en het kabinet willen desastreus
uitpakt voor veel van onze bedrijven. Bovendien kunnen we niet meer investeren in de maatschappelijke opgave zoals
dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat. Het traject dat we momenteel volgen is simpelweg niet realistisch, haalbaar en betaalbaar
is vragen wij tijd en innovatiekapitaal. Wij kunnen dit niet realiseren zonder innovatiekapitaal en financiële middelen!
3.		 Wij staan voor een duurzame landbouw met een zo laag mogelijk uitstoot stikstof in 2028. Die afspraak uit 2010 willen wij
		 nakomen mits de Provincie dat ook doet. Het veehouderijbeleid in Brabant gaat ten koste van onze concurrentiepositie in
		 Nederland, Europa en de wereld.
4.		 Wij zijn voor een gebiedsgerichte aanpak met de boer en tuinders waarbij perspectief wordt geboden aan alle gebruikers
van dat gebied.
5.		 Wij staan volledig achter het invoeren van een drempelwaarde van 1 mol waardoor 80 procent van de vergunningen voor
bijvoorbeeld woningen, economische activiteiten en landbouw snel kan worden toegekend. Ook het probleem van weidegang is
daarmee grotendeels opgelost.
6.		 Bij intern en extern salderen moet er geen koppeling komen met dier- en fosfaatrechten. Met een koppeling komt de
stabiliteit en continuïteit van bedrijven in het gedrang.
7.		 Bij intern en extern salderen moet de latente ruimte in tact blijven. Deze behoort toe aan de veehouder. Dit is noodzakelijk
		 om ruimte behouden voor investeren in duurzaamheid, innovaties en bovenal bedrijfsopvolging naar de nieuwe generatie(s).
8.		 ZLTO houdt onverminderd vast aan de rechtszaak die zij voert jegens de Provincie over de besluiten van 7 juli 2017
waarbij de juridische houdbaarheid en de haalbaarheid ter discussie staan.
9.		 Bij het meten en monitoren van stikstofdeposities moet beter onderzocht worden wat de daadwerkelijke emissie,
verspreiding en neerdaling voor effecten heeft van de soorten stikstof (NOx en NH3) gelet op de diverse sectoren en
Natura2000 gebieden. Daarnaast moet een gedegen onderbouwing plaatsvinden van dan de te nemen maatregelen getoetst op
effectiviteit, haalbaarheid en betaalbaarheid. Dat is absoluut noodzakelijk om draagvlak te vinden en vertrouwen terug te krijgen.
10. Wij geloven in ‘Boeren hebben een Oplossing’. Dat geldt voor de maatschappelijke opgave van CO2 opslaan, dierenwelzijn,
biodiversiteit, kringlooplandbouw en het maatschappelijk draagvlak! Boeren willen hierin investeren zodat ook voor de lange
termijn verduurzaming van de sector wordt geborgd met het oog op bedrijfsopvolgers Met de huidige voorstellen is dit
onmogelijk. Het zal leiden tot ontwrichting van het platteland met alle gevolgen van dien.

