GEMEENTE BOEKEL
Schriftelijke vraag van de raadsfractie CDA d.d. 5 juli 2017
(ex artikel 38 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Boekel)
Onderwerp:
Gevolgen van het Statenbesluit “transitie veehouderij” voor de Boekelse veehouderij en de
gemeente Boekel.
Toelichting
Op 5 juli 2017 hebben wij van de CDA fractie Boekel enkele vragen ontvangen met
betrekking tot het – toen nog voorgenomen – Statenbesluit van 7 juli 2017 over de
versnelling in de transitie van de veehouderij. Deze vragen hebben wij volledigheidshalve
hier herhaald. Hierbij allereerst een korte toelichting en onze reactie.
Statenbesluit
Op 7 juli 2017 hebben Provinciale Staten een ingrijpend besluit genomen over een pakket
van maatregelen met als doel de transitie in de veehouderij te versnellen. Dit pakket bestaat
heel in het kort uit de volgende onderdelen / maatregelen:
1. Aanpassing van de Verordening ruimte
a. Nieuwe regels voor mestverwerking
b. Regels die verplichten tot ‘staldering’
c. Extra ontwikkelruimte voor excellerende bedrijven (overlast oplossen)
d. Aanpassing van de Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderijen
2. Aanpassing van de Verordening natuurbescherming
a. Ammoniakuitstoot door veehouderij (sneller) terugdringen door
i. strengere emissie-eisen
ii. verbreding emissie-eisen naar meer diersoorten
iii. versnelling van de uitvoeringsverplichting om te voldoen
iv. geen interne saldering meer mogelijk binnen een bedrijf
b. Meer ontwikkelruimte (stikstof) voor andere sectoren dan de veehouderij
3. Ondersteuning veehouders via (nog op te zetten) flankerend beleid:
a. Investeringsfonds voor leningen aan veehouders. De provincie wil hier
substantieel aan bijdragen als andere partijen dat ook doen.
b. Bevordering innovatieve stalsystemen (reductie aan de bron). Samen met Rijk
en sector.
c. Ondersteuning voor stoppende veehouders.
4. Bij amendement: bouwstop ontwikkeling en uitbreiding van geitenhouderijen tot 2020.
Wij bezien uw vragen in het licht van het definitieve besluit. Voor details verwijzen wij u naar
de provinciale website en betreffende besluiten.
Vragen en antwoorden:
Uit provinciaal onderzoek blijkt dat de voorgestelde maatregelen leiden tot meer
veehouders die (moeten) stoppen met hun bedrijf.
1. Hoeveel veehouders zijn er in onze gemeente?
1.1. Op basis van het web-BVB zijn er op dit moment 137 veehouderijen in Boekel (excl
paardenhouders en bedrijven met een omvang <20 NGE). Dit zijn verleende
vergunningen. Een aantal van deze locaties zal op (korte) termijn stoppen of is reeds
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gestopt. Hieronder ook een aantal “meelifters” uit het Omgevingsplan. Die locaties
kunnen nog wel in het web-BVB naar voren komen als “actief bedrijf”.
2. Hoeveel mensen in onze gemeente zijn er werkzaam in de keten achter één veehouder,
bijvoorbeeld dierenartsen, voerleveranciers, medewerkers in de agrofood sector en
adviserende partners?
2.1. Dat is onbekend. Het HAS-onderzoek ‘Boekelse agrosector met draagvlak en
draagkracht’ van 30 juni 2015 geeft hier enig inzicht in. Wij verwijzen naar dit rapport
voor meer algemene inzichten voor heel Boekel.
3. Hoeveel banen zullen er in onze gemeente verdwijnen, wanneer de maatregelen van de
provincie zijn geëffectueerd?
3.1. Hier kunnen wij geen antwoord op geven. Dit is ook niet kwantitatief onderzocht.
4. Hoeveel inwoners in onze gemeente raken hierdoor werkloos?
4.1. Idem.
5. Wat kunt u als gemeente voor deze mensen betekenen?
5.1. Buiten de reguliere voorzieningen die de gemeente biedt in de sociale sector kent de
gemeente ruime mogelijkheden om iets anders te gaan doen. Zowel in het geldende
beleid, zoals Vitaal Buitengebied Boekel, als in het nieuwe Omgevingsplan. Mensen
zullen hier zelf invulling aan moeten geven.
5.2. Als stoppers geen keuzes gaan maken en uiteindelijk werkloos worden komen ze bij
de reguliere (sociale) voorzieningen uit.
Uit provinciaal onderzoek blijkt ook dat meer boeren a.g.v. de voorgestelde
maatregelen in de armoede komen.
6. Hebt u inzicht in hoeveel veehouders in onze gemeente op dit moment in financieel
zwaar weer zitten?
6.1. Nee
7. Bent u bereid om samen met de provincie en met andere gemeenten veehouders te
ondersteunen die door de voorgestelde maatregelen in de armoede komen?
7.1. Hiervoor is er in Nederland een sociaal vangnet ontwikkeld.
De voorgestelde maatregelen gaan uit van een versnelling om te komen tot nieuwe
milieueisen (een vermindering van de stikstofuitstoot), waarbij stallen versneld
moeten worden aangepast. Daarnaast wordt ingezet op het ‘stalderen’ (verplichte
extra sloop van stallen) om te kunnen uitbreiden. Wij zijn benieuwd naar het effect
hiervan op onze gemeente.
8. Hoeveel stallen, uitgedrukt in absolute aantallen of in vierkante meters staloppervlakte,
zijn er in onze gemeente?
8.1. Dit zal onderzocht moeten worden. Relevant hierbij is wat er onder “stallen” verstaan
wordt en wat de vraag beoogt.
9. Hoeveel veehouders in onze gemeente moeten n.a.v. de maatregelen van de provincie
investeringen doen om aan de nieuwe stal- en milieueisen te voldoen?
9.1. Op termijn alle veehouders.
9.2. Wij hebben geen inzicht in hoeveel ondernemers / stallen er per uitvoeringsfase uit
de Verordening Natuurbescherming de desbetreffende stal(len) moeten aanpakken
9.3. Als u hier inzicht in wilt zal dat onderzocht moeten worden
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10. Hoeveel stallen, uitgedrukt in absolute aantallen of in vierkante meters staloppervlakte, in
onze gemeente moeten worden aangepast?
10.1.
Hier hebben wij geen inzicht in.
10.2.
Als u hier inzicht in wilt zal dat onderzocht moeten worden
11. Hoeveel geld is met deze aanpassingen gemoeid?
11.1.
Hier hebben wij geen inzicht in.
11.2.
Als u hier inzicht in wilt zal dat onderzocht moeten worden
12. Wat kunt u als gemeente doen om veehouders te helpen bij het financieren van deze
investeringen?
12.1.
Dit is geen taak voor de gemeentelijke overheid.
Onze verwachting is dat de voorgestelde maatregelen invloed hebben op de
ambtelijke kosten in onze gemeente.
13. Hoeveel extra vergunningaanvragen, bijvoorbeeld in het kader van de
Omgevingsvergunning, verwacht u in onze gemeente n.a.v. de provinciale maatregelen?
13.1.
Hier hebben wij geen inzicht in. Dat is voor een groot deel afhankelijk van de
specifieke situatie per bedrijf en stal.
13.2.
Op korte termijn verwachten wij juist minder aanvragen in het ruimtelijke spoor
en voor het bouwen. Een toename van aanvragen voor de activiteit milieu lijkt
logisch op basis van de Verordening Natuurbescherming: ondernemers moeten aan
de slag. Hierbij is het ook van belang of er vergunningplichtige veranderingen
gedaan moeten worden, of dat volstaan kan worden met een melding.
14. Is onze huidige ambtelijke capaciteit voldoende om extra vergunningaanvragen aan te
kunnen?
14.1.
Wij verwachten van wel.
14.2.
Het risico van extra werkdruk ligt vooral in het milieuspoor. Dat wordt
grotendeels uitgevoerd door de Omgevingsdienst. Als er extra werkzaamheden
uitgevoerd moeten worden, dan zal dat in de begrotingspost voor de
Omgevingsdienst, naar verwachting, het eerste zichtbaar worden.
15. Verwacht u als gemeente, a.g.v. eerdergenoemde provinciale maatregelen, extra
ambtelijke kosten te moeten maken? Indien ja, waaraan en voor welk bedrag?
15.1.
Dat is afwachten. Zie ook ons antwoord hierboven.
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