
AMENDEMENT 

 

 

 
 
Steun de ondernemers die op koers zijn!  
 
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 juli 2017, 
 
Behandelend Statenvoorstel Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 juli 
2017, behandelend het Statenvoorstel 41/17, Tweede wijzigingsverordening verordening 
natuurbescherming Noord-Brabant – Versnelling transitie veehouderij, 
 
Besluiten: 
Een vierde lid toe te voegen dat luidt:  
“4. In aanvulling op het tweede en derde lid geldt voor inrichtingen die op 6 juli 2017 op 
bedrijfsniveau gemiddeld voldeden aan de op dat moment geldende eisen in bijlage 2 van de 
verordening natuurbescherming, dat de initiatienemer, onderscheidenlijk de drijver van de inrichting 
voldoende mogelijkheden krijgt, zonder dat de bedrijfsvoering van de onderneming in gevaar komt, 
om te zorgen dat elk toegepast huisvestingssysteem binnen de inrichting op zichzelf kan voldoen aan 
de vereisten als opgenomen in bijlage 2.” 
 
Toelichting: 

• Een deel van de veehouders op bedrijfsniveau voldoet aan stikstofreductie van minimaal 
85% en heeft daarmee laten zien meer dan gemiddeld aan de gevraagde en wettelijke 
reductiemaatregelen te hebben voldaan tot zelfs een toekomstig gewenst niveau. 

• Deze ondernemers zelf een keuze voor hun toekomst gemaakt hebben en inmiddels hun 
afslag op ‘de rotonde’ duidelijk genomen hebben. 

• Deze ondernemers hebben laten zien een partner te zijn in en van de transitie van de 
veehouderij in Brabant. 

• Enkele (zgn. beter-leven)concepten zelfs in gevaar komen als deze bedrijven zouden moeten 
stoppen. 

• Zij recent veel investeringen in hun bedrijf hebben gedaan en hun solvabiliteit ontoereikend 
is geworden voor investeringen op korte(re) en middellange termijn. 

• Saldering op zowel bedrijfs- als stalniveau vanaf nu niet meer mogelijk is of zal zijn. 

• Saldering uit o.a. bedrijfseconomische en vergunning-technische achtergrond, tot nu toe, 
mede door de overheid is gefaciliteerd en toegepast. 

• De beleidsdoelen van de beoogde regelgeving in de Verordening Ruimte en 
Natuurbeschermingswet niet in gevaar komen als voor deze groep deze maatwerkoplossing  
gemaakt zou worden.  

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
  
Namens de VVD Statenfractie Noord-Brabant,  
Wouter Bollen 

 
  


