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BIJLAGE

Schriftelijke vragen ex. Art 47 RvO aan het college van GS,
gesteld door mevrouw T. Noordenbos van de SP
betreffende Landbouwvisie (d.d.28-08-201 8)

Geachte mevrouw Noordenbos,
ln overeenstemming met artikel 47 RvO ontvangt u hierbij onze reactie op uw vragen'
Toelichtinq:
Op het erf van het pluimveebedrijf aan de Neerzeldertseweg in Hoogland (bij Amersfoort) staan op dit moment
twee stallen, die samen onderdak bieden aan 63.000 vleeskuikens. De eigenaar wil uitbreiden. Met de bouw
van een extra stal komt het totaal aantal kippen op 103.000. Volgens Groen Links wethouder Janssen van
Amersfoort blijft de fijnstof uitstoot hiermee ruim binnen de geldende normen, en neemt de ammoniakemissie
als gevolg van verschillende moderne snufles zelfs af. De productie van mest neemt echter wel degelijk flink
toel! Er is verschil in emissie en productie. Bovendien is er in de megastal een filmpje opgenomen door
Animalrights waarin duidelijk wordt dat dierenwelzijn te wensen overlaat.

1.

past de uitbreiding van deze megastal in de huidige landbouwvisie van de provincie waarin nog steeds
het terugdringen van mestproductie en dierenwelzijn genoemd staan als doelen van ons beleid?

Antwoord:

De bouw van deze extra sta! is mogetijk binnen ons provinciaal ruimteliik beleid zoals vastgelegd in de
pRV, indien de omvang van het agrarisch bouwperceel niet groter wordt dan 1,5 ha. Daarnaast moet
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dierwelzijn. De ruwe behandeling van de dieren in het filmpje van Animalrights heeft geen relatie met
de bedrijfsomvang, maar is te wijten aan een onjuiste houding en mentaliteit van het vangpersoneel.

2.

Wat kan de provincie binnen de bestaande landbouwvisie ondememen om de uitbreiding van deze
megastal tegen te gaan?

Antwoord:
Zie vraag 1. lndien de uitbreiding past binnen het bestemmingplan, de PRV en de milieunormen zullen
wij de uitbreiding van dit bedrijf niet tegenhouden. Binnen deze kaders is groei van agrarische
bedrijven mogelijk.

3.

De boer zegt dat hij moet uitbreiden omdat zijn zoon de zaak ovemeemt in de toekomst. Welke hulp is
er beschikbaar voor jonge startende boeren om zonder uitbreiding van de megastal, toch een rendabel
bedrijf te houden?

Antwoord:
Binnen POP3 bestaat een subsidieregeling voor jonge boeren die willen investeren in verduurzaming
van hun landbouwbedrijf. Het is echter vooral een keuze van de boer als ondernemer in welke richting
hij zijn bedrijf wil ontwikkelen en hoe hij marktkansen wil benutten en productiefactoren wil laten
renderen. Ook stoppen van het agrarisch bedrijf kan een keuze ziin.

4.

Hoe voorkomen we in de nieuwe landbouwvisie, dat er zulk dierenleed blijft bestaan en de
mestproductie blijft toenemen?

Antwoord:
Zoals aangegeven in het antwoord bij vraag I zien wij geen directe relatie tussen bedrijfsomvang en
dierenleed. Het toezicht op dierwelzijn wordt uitgevoerd door de NVWA.WaI betreft de omvang van de
mestproductie vindt op verschillende wijze sturing plaats. Via de PRV sturen wfi op behoud van
grondgebondenheid in de melkveehouderij en voeren wij een restrictief beleid wat betreft vesfigrngsen uitbreidingsmogelijkheden voor de niet-grondgebonden veehouderii. Dit restrictieve beleid wordt
overigens niet alleen ingegeven door de mestproblematiek, maar houdt ook verband met
omgevingseffecten van nietgrondgebonden veehouderij zoals verstening, verkeersdruk, ammoniak,
geur e.d. ln de landbouwvisie wordt voor de lange termijn aangegeven dat voor de intensieve
veehouderij, om doelen te bereiken op gebied van circulariteit en omgevingskwaliteit, naast technische
maatregelen een zekere mate van inkrimping van de veestapel aan de orde kan komen. Het zal dan
niet gaan om verplichte inkrimping van bestaande bedrijven, maar we willen inspelen op kansen die
ontstaan als bedrìjven besluiten te stoppen. De warme sanering van varkenshouderij die het rijk in het
regeerakkoord heeft opgenomen en waarover onlangs afspraken zijn gemaakf fussen Rijk, provincies,
VNG en de varkenshouderijsector is een aanpak die wij voor ogen hebben om de intensieve
veehouderij meer in balans met de omgeving te kriigen.

5.

De eigenaar van de kippenstal zegt zelf dat hij graag biologisch zou willen worden, maar dat de
concunentie te z¡taar is en de dwang van de supermarkten te groot. Klopt het dat het voor deze boer
onmogelijk is om een diervriendelijker en minder vervuilend bedrijf op te starten? Biologische landbouw
is tenslotte het afgelopen jaar met 13% gegroeid. Welke middelen heeft de provincie om de boer of zijn
zoon te ondersteunen om biologisch te gaan boeren. Nu en in de toekomst?

Antwoord:
De provincie ondersteunt met Europees (POP3) en eigen geld innovaties gericht op verduurzaming
van de landbouw. Daarbij maken wij geen onderscheid fussen biologische en gangbare landbouw.
Voor het realiseren van de gewenste omslag van een op kostenreductie en bulkproductie gebaseerd
verdienmodel naar een verdienmodel dat gebaseerd is op producten met meenilaarde op het gebied
van kwaliteit, dierwelzijn, gezondheid en milieu kan steun van de overheid een steuntje in de rug zijn.
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Van veel groter belang voor deze gewenste omslag zijn initiatieven vanuit de landbouwsector zelf.
Voorbeelden van duurzame concepten in de pluimveehouderij zijn Rondeel en Kipsten

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voozitter,

Secretaris,
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