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AMENDEMENT WEIDEGANG

Provinciale Staten van Utrecht in veqadering bijeen op 23 juni 2008;

Ter bespreking en vaststelling van het statenvoorstel nummer 2008in1220894, inzake de
Voorjaarsnota;

Overwegende:

- dat het aantal melkveebedrijven zonder beweiding in Nederland in 10 jaar tijd van 8%
naar 20 % is gestegenl;

- dat dit is een ongewenste ontwikkeling is om rcdenen als beschreven onder de
toelichting van dit amendement;

- dat op initiatief van een aantal organisaties de Sticirting Weidegang in het leven is
geroepen met als doel de weidegang met een financiéle bijdnage te stimuleren

- dat het wenselijk is dat de provincie boercn individueel, dan wel groepsgervrr'rjs voorlicht
overde mogelijkheden om gebruik te maken van de dienstverlening van de Stichting
Weidegang

Besluiten:

Toe te voegen aan het ontwerp-besluit (i.c. de bijlage):

Uit de post "besclrikbaar voor nieuw beleid" van de Voorjaarsnota € 75.000,= ter beschikking te
stellen voor het stimulercn van weidegang van koeien.
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Toelichting:

Koeien in de weizijn een belangrijk kenmerk van het landelijk gebied en het open Nederlandse
landschap waar veel burgens grcte waarde aan hechten.
Een koe die kan weiden krijgt meer beweging, natuurlijk licht en frisse lucht. Er doen zich door
de beweiding minder problemen met het beenwerk voor. Het welzijn en de levensduur van de
dieren is dus groter dan wanneer ze zijn opgestald.

t CBS, Beweiding melk- en kalfl(oeien op bedrijven met rundvee, ryril 2008
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Daamaast heeft weidegang een milieutechnisch voodeel boven opstallen, namelijk een
vermindering van de methaanemissie2.
Ook doet zich een lagere concentratie fijn stof voor rondom de melkveehouderij. Stallen met
dieren dragen voor een grcot deel bij aan de hoeveelheid fijn stof in de lucht. Blootstelling aan
hoge concentraties fijn stof kan leiden tot gezondheidsaandoeningen, met name luchtwegaan-
doeningen.
Bovendien kan het permanent opstallen van melkkoeien leiden tot meer krachtvoergebruik in het
rantsoen. Dit heefr een grcterc impacl op de ontbossing, het verlies van biodiversiteit en de
concunentie met plantaardige voedseproductie ten behoeve van mensen. Het tnansport, de
bemesting en de verpakking van het nÀM/oer is ook erg belastend voor het milieu.

Het beleid van het ministerie van LNV is gericht op meerweidegang3 en LTO geeft ook aan dat
weidegang gewenst is. Om weldegang te behouden en/ of te realiseren is op initiatief van een
aantalorganisaties Stichting Weidegang in het leven geroepen. Deze stichting adviseert
melkveehouders op een objeclieve wijze over het al dan niet toepassen van weidegang. Uit
ondezoek blfkt dat bareiding economisch gezien vaak gunstiger is dan opstalbn. Beweiding
geeft namelijk over het algemeen een lagerc kostprijs bij het verwerken; met machines het
ruwvoer van het land halen is duurder dan het de koe zelf uit te laten voeren. De stichting
stimuleert weidegang met een financièle bijdrage. Het advies van de stichting is gratis. Tot nu
toe zijn uit het hele land 269 adviesaanvragen ingediend bij de stichting. Vanuit de provincie
Utrecht zijn slechts 1't aanvragen ingediend.

Om de milieu- en landschapsopgaven van de provincie beter realiseerbaar te maken is het van
groot belang om weidegang te stimuleren. Wij stellen voor dat de provincie hierwerk van maakt
door boeren individueel en gmepsgewijs voor te lichten over de mogelijkheden om gebruik te
maken van de dienstverlening van Stichting Weidegang. Pensoonlijk contact vormt namelijk een
veel sterkere stimulans dan een advertentie of een redactioneelartikel in een blad. Bureau LaMi
heeft een goede vertrounnrensband opgebouwd met boeren en zou hierin daarom een belangrijke
rol kunnen vervullen.

Het in dit amendement genoemde begrotingbednag is voor ongeveer een derde bestemd voor
personele fonnatie en voor twee derde als budget voor brochures, het organiseren van
voorlichtingsdagen, het opstellen van bedrijfsplannen en het koppelen van adviseuns die
weidegang willen stimuleren aan melkveehouders.

W.A. Bodewitz
Partijvoor de Dieren

t Weidegang in beweging, Animal Sciences Group, WtI& november 2005
' Toekomst voor de veehouderij, Dark$oep olv Dr. H.H.F. Wijtrels, mei 2001


