Raadhuisplein 2
Postbus 63
3770 AB Barneveld
Telefoon
14 0342
Fax
(0342) 495 376
E-mail
info@barneveld.nl
Internet
www.barneveld.nl

Pro '98
De heer A. Korevaar

Geachte heer Korevaar,
Datum:
05-07-2022
Ons kenmerk:
Afdeling:
Leefomgeving RO
Team SDO
Behandeld door:
mark obbink
email:
m.obbink@barneveld.nl
Onderwerp:
Beantwoording
Raadsvragen
Stikstof en Vogelgriep

Met uw brief van 10 mei en 14 juni jl. stelt u op grond van artikel 42 van de
Organisatieverordening vragen over de aanpak stikstof reductie en vogelgriep.
Gekozen is voor een algemene inleiding om de te beantwoorden vragen omdat zij samen
komen in de gebiedsgerichte uitwerking van het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied
Foodvalley (RPLG) als uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en
vervolgens specifiek in te gaan op de door u gestelde vragen.
Ten aanzien van uw vragen m.b.t. de aanpak stikstof reductie stelt u op basis van uw vragen
dat met uitspraken in de media door leden van het college twijfel wordt gezaaid als het gaat
om de aanpak stikstof reductie en dat dit leidt tot een dubbele beeld en/of boodschap.
Het college kan zich hierin niet vinden.
Het College twijfelt niet aan de modellen, methodieken en (model)berekeningen die door het
RIVM zijn en worden gedaan in het kader van de aanpak stikstof reductie. Sterker nog, het
college hecht waarde aan het RIVM als onderzoeksinstituut en als partner bij het monitoren en
verder uitbreiden, verfijnen van het meetnetwerk in de regio Foodvalley.
Het college onderkent de milieubelasting in het landelijk gebied ten aanzien van bodem, water
en lucht. Dat bij het terugdringen van de milieubelasting inzet van maatregelen nodig zal zijn
zoals vrijwillig aankoop bij stoppende agrariër en/of toepassing van (bedrijf)innovaties staat
buiten kijf en maakt onderdeel uit van een gebiedsgerichte bron- en doelaanpak.
De startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is voor het college
richtinggevend in de kaderstelling op weg naar een gezond en duurzaam perspectief voor het
landelijk gebied in Barneveld. In Regio Foodvalley verband wordt in samenwerking met Rijk en
Provincie toegewerkt naar een Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG).
Met het NPLG en de doorvertaling naar het RPLG wordt de stikstof opgave verbreed naar een
gecombineerde aanpak van natuurverbetering, water en bodemherstel, klimaat en gezondheid
in relatie met de noodzakelijke transitie van de landbouw naar een natuur inclusieve en
kringlooplandbouw. De concrete uitwerking hiervan zal plaats gaan vinden in gebiedsplannen.
Ten aanzien van de gecombineerde opgave water, bodem en lucht wordt op dit moment in
opdracht van de provincie Gelderland gewerkt aan een bouwsteen robuuste systeemaanpak
natuurherstel met (noodzakelijke) maatregelen die sturend zullen zijn voor de gebiedsgerichte
uitwerking. Bij het opstellen van deze bouwsteen zijn kennisdragers en kennisinstituten
betrokken.

Specifiek ten aanzien van de 70 meetstations is het de bedoeling inzicht te verkrijgen in de
lokale hoeveelheid ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide. Voor verdere informatie verwijs ik u
met deze link door naar het artikel ‘Fijnmazig meetnet geeft inzicht in lokale luchtkwaliteit’
Regio Foodvalley.
Als specifiek antwoord op uw vragen de volgende beantwoording:
1.

Blad 2

Is het College het met de fractie van Pro’98 eens dat er sprake is van een groot
milieuvraagstuk en dat stikstof daarin een belangrijke rol speelt?

Ja, het college is zich bewust dat naast stikstof, fijnstof, water, bodem en lucht onderdeel zijn
van de opgave voor de leefomgeving.
2.

Aan welke ideeën en innovatie wordt volgens de wethouder door de sector gedacht?
En hoe gaan die werken om de stikstof te reduceren?

In het perspectief naar een duurzame economische landbouw en in de regiodeal Foodvalley
staat de deur open voor innovaties zoals de inzet van instrumenten voor ondersteuning van
innovatieve technische oplossingen. Concrete voorbeelden worden uitgewerkt in het kader van
de regiodeal Foodvalley en te vinden op de website “boer aan het roer”.
3.

Onderkent het College dat er een omvangrijk pakket van maatregelen nodig is om tot
een oplossing voor dit milieuvraagstuk te komen en dat veehouderij daarin, zeker
binnen onze regio, een belangrijke speler is?

4.

Begrijpt het College dat de stellingname van de wethouder zorgt voor een dubbele
boodschap vanuit de overheid?

Ja.

Nee. Volgens het college is er geen sprake van een dubbele boodschap en wordt het pad van de
Gelderse Maatregelen Stikstof samen met de provincie bewandeld.
De perspectieven voor agrariërs en de te nemen maatregelen verschillen per sector en per
gebied. Duidelijk is dat het perspectief voor de landbouwtransitie kringlooplandbouw is en dat
rekenschap moet worden gegeven aan de gecombineerde aanpak van stikstof, fijnstof, natuur,
water en klimaat in relatie met de natuurlijke draagkracht van het gebied.
Ten aanzien van uw vragen m.b.t. de aanpak bedrijfsdichtheid en vogelgriep stelt u dat naast
de maatregelen in reductie van stikstof ook maatregelen nodig zijn ten aanzien van het
(dier)gezondheidsvraagstuk als het gaat om dierziekten en risico van zoönose en dat dit kan
leiden een toekomst beeld met minder bedrijven, kleinschaliger van opzet en natuurinclusief.
Het college ziet dit als onderdeel van de uitwerking van de integrale opgave binnen het
Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG).
Met de koers die is ingezet met de startnotitie NPLG en de brief van de minister Staghouwer
van LNV betreffende Perspectieven voor agrarische ondernemers wordt ook het
(dier)gezondheidsvraagstuk onderdeel uit van de gebiedsgerichte uitwerking in het RPLG.
Welk toekomstbeeld hier uit komt en/of deze de uwe benaderd is onderdeel van het proces. U
mag daarbij uitgaan van een eenduidige boodschap en visie vanuit de gezamenlijke overheden.

Het zelfde geldt ook voor de opstelling van het college met betrekking tot de uitwerking van
een lokaal en duurzaam economisch toekomstperspectief voor de landbouw (en de
pluimveesector in het bijzonder), natuurherstel en behoud, de volksgezondheid in onze
gemeente.
Als specifiek antwoord op uw vragen het volgende:
1.

Is het College het eens met de fractie van Pro’98 dat er niet alleen een milieu opgave
ligt met betrekking tot reductie van stikstof, maar ook een
(dier)gezondheidsvraagstuk als het gaat om dierziekten en risico van zoönose?

Ja. Het gaat naast stikstof ook om de gecombineerde opgave.
Blad 3

2.

Wat is het standpunt van het College met betrekking tot de conclusies uit het rapport
van de commissie Bekedam dat niet alleen de bedrijfsdichtheid verlaagd moet
worden om zo de kans op verspreiding te verkleinen, maar ook het aantal te houden
dieren naar beneden moet worden bijgesteld om zo de kans op mutaties te reduceren
en bij besmetting het aantal te ruimen dieren te verkleinen?

Voor agrarische ondernemers zijn wettelijke normen en kaders op het gebied van
gewasbeschermingsmiddelen, mest, dierenwelzijn, (dier)gezondheid (inclusief zoönosen en
luchtkwaliteit), bodem en klimaatadaptatie.
Hoe deze normen en kaders uitwerken per bedrijf en gebied is niet in zijn algemeenheid te
zeggen, dat hangt af van de bedrijfsspecifieke context en het gebied.

3.

Deelt het College de opvatting van Pro’98 dat de veehouderij, en de pluimveesector in
het bijzonder, gebaat is een eenduidige boodschap vanuit de overheid - zijnde
stikstofreductie -, op gemeentelijk, provinciaal als Rijksniveau?

4.

Is het College voornemens om als grote pluimvee gemeente in Den Haag te vragen om
een duidelijke visie-ontwikkeling in het belang van natuurbehoud, de volksgezondheid
en een duurzaam economisch toekomstperspectief voor de pluimveesector in het
bijzonder?

Ja.

Ja, en ook hierin wordt bestuurlijk samen opgetrokken met de portefeuillehouders in de Regio
Foodvalley
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