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Motie: "Het gaat om het doel, niet om het middel"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 februari 2020,

Kennis genomen hebbend van het voorstel tot wijziging van de Interim Omgevingsverordening, 

Overwegende dat:
® In 2009 afspraken met de landbouwsector zijn gemaakt over emissiereductie in 2028;
® In 2017, onder de vigeur van het PAS, een voortvarender reductiepad is ingesteld om te 

waarborgen dat Brabant niet "op slot" zou komen te staan;
® Daarbij via het WD-amendement van 7 juli 2017 het college de opdracht heeft gekregen om 

te zorgen dat ondernemers die de bocht willen maken die ook moeten kunnen maken
® Sinds de uitspraak van de Raad van State van 29-05-2019 het systeem van de PAS weliswaar 

niet meer geldt, maar er nog steeds emissiereductie nodig is om te zorgen dat Brabant niet 
op slot gaat;

® De gezamenlijke landbouwpartners volgens het door hen deze week gepresenteerde plan 
van aanpak bereid zijn tot emissiereductie, maar vragen om een haalbaar, betaalbaar en 
stapsgewijs pad daarnaartoe;

® De in gang gezette ontwikkeling van innovatieve systemen op gang moet blijven;
® Voor innovatieve systemen, die tot goede emissiereducties kunnen leiden, naar verwachting 

een time to market geldt van twee tot vier jaar;
® Het handhaven van de termijnen in de IOV daardoor kan leiden tot de toepassing van minder 

emissiereducerende maatregelen in de praktijk dan wanneer iets meer tijd geboden wordt;
® Ondernemers -in het belang van de ontwikkeling van alle sectoren in heel Noord-Brabant- 

niet moeten kunnen kiezen of maar wel hoe ze aan emissiereductie doen;
® Emissiereductie op bedrijfsniveau meer keuze aan de ondernemer laat dan emissiereductie 

op stalniveau;
® Het op termijn strenger meetellen van de emissie uit oudere stallen een stimulans kan zijn 

tot aanpassing, (analoog aan de regeling van het Rijk voor bijvoorbeeld het gebruik van 
oudere dieselauto's), maar tegelijk aan de ondernemer zelf de keuze laat;

® Volgens planning eind 2020 de Omgevingsverordening wordt vastgesteld;
® Ondernemers behoefte hebben aan een eenvoudige en eenduidige regeling;

Dragen het college op een voorstel uit te werken in de ontwerp omgevingsverordening,
1. waarbij de innovatie op gang blijft, er een haalbaar tempo wordt vastgesteld, er een

duidelijke lijn is zonder veel uitzonderingen, en waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van 
de mogelijkheden die het landelijke spoor biedt, door bijvoorbeeld de artikelen 2.66, 2.67 en 
2.68 van de IOV te wijzigen in:
"Artikel 2.66:
Lid 1
Vooreen veehouderij die op 01-01-2020 voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting 
geldt dat de veehouderij vanaf 1 januari 2024 op bedrijfsniveau moet voldoen aan de eisen 
van bijlage 2 Technische eisen huisvestingssysteem.
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Lid 2
In afwijking van het eerste lid, geldt dat een huisvestingssysteem behorende tot een 
veehouderij die op 19 juli 2017 voor de hele betreffende hoofdcategorie niet voldoet aan de 
eisen van het Besluit emissiearme huisvesting, op 1 januari 2020 moet voldoen aan de eisen 
van bijlage 2 Technische eisen huisvestingssysteem.

Lid 3
In aanvulling op het eerste lid geldt vanaf 01 januari 2028 dat een verouderd 
huisvestingssysteem dubbel meetelt in de berekening of op bedrijfsniveau wordt voldaan aan 
de maximaal toegestane emissie.

Lid 4
Er is sprake van een verouderd huisvestingssysteem als dat:
a. is gerealiseerd op basis van een omgevingsvergunning, onderdeel milieu, dan wel een 
melding ingevolge het Activiteitenbesluit, die:

1) voor de hoofdcategorie rundvee uit de Regeling ammoniak en veehouderij: langer dan 
20 jaar geleden onherroepelijk is geworden respectievelijk langer dan 20 jaar geleden is 
ingediend;
2) voor alle andere diercategorieën: langer dan 15 jaar geleden onherroepelijk is 
geworden, respectievelijk langer dan 15 jaar geleden is ingediend,\

b. niet voldoet aan de vereisten opgenomen in Bijlage 2 Technische eisen 
huisvestingssysteem.

Artikel 2.67 komt in het geheel te vervallen 
Artikel 2.68 komt in het geheel te vervallen"

2. Waarbij helder wordt:
* Op welke wijze met de gezamenlijke landbouwpartners en andere stakeholders is 

overlegd over het plan van aanpak, en
« op welkę wijze de oplossingen uit het plan van aanpak al verwerkt zijn, of, voor zover 

van toepassing, op welke andere wijze dat zal gebeuren.

En gaan over tot de orde van de dag.

Wilma Dirken
S._____ 'w'


