T.a.v. de raadsleden van de fracties CDA en VVD van de gemeente Meierijstad
Betreft: gevolgen stikstofbeleid Noord-Brabant
Meierijstad, 6 november 2019

Geachte raadsleden,
Zoals u wellicht weet heeft de regelgeving ten aanzien van stikstofuitstoot door veehouderijen, zoals die in juli
2017 is vastgesteld door de provincie Noord-Brabant, mogelijk zeer grote gevolgen voor de agrarische sector en
aanverwante bedrijven in Noord Brabant. Deze aanvullende regelgeving is destijds vastgesteld, omdat verwacht
werd dat de afspraak van 50% reductie van stikstofemissie door de Brabantse veehouderij in 2028 niet gehaald
zou worden.
Grote gevolgen
In de inspraakreactie dd. 25 oktober 2019 sprak Wim Bens, voorzitter van ZLTO, o.a. over de grote financiële
impact op de bedrijven, mogelijk faillissement van ruim 500 agrarische bedrijven, gevolgen voor duizenden
banen in de aanverwante sectoren en wijst het BAJK over het ontbreken van perspectief voor potentiële
opvolgers.
Als dit beleid wordt voortgezet, juist nu er een landelijk stikstofbeleid ontwikkeld gaat worden op korte termijn,
worden Brabantse veehouders op een achterstand gezet. Zij moeten dan investeren in de huidige goedgekeurde
systemen t.b.v. emissiereductie, terwijl er betere en eenvoudigere oplossingen binnen afzienbare tijd voorhanden
zijn. Ook het innemen van latente ruimte is funest voor een gezonde ontwikkeling van onze agrarische sector.
U zult begrijpen dat ook voor ons agrarisch Meierijstad, dat zelfs buiten een 5 km zone van enig natura 2000
gebied gelegen is, de gevolgen mogelijk enorm zijn. Ruim 10% van de bedrijven is genoodzaakt om te stoppen
bij invoering van de aangescherpte regelgeving. Daarnaast kiezen veel bedrijven, voornamelijk melkveehouders,
er voor om te stoppen omdat zij geen toekomst meer zien voor hun bedrijf.
Juridisch onhoudbaar
Het is pertinent onjuist dat vergunningverlening voor bijvoorbeeld bouw niet mogelijk zal zijn als afgeweken
wordt van de landelijke regelingen. De vrijkomende stikstofruimte mag volgens het Brabantse beleid zelfs niet
eens aangewend worden voor externe saldering!
Er is geen enkele reden meer voor een Brabantse surplus op de landelijke regelgeving. Maatregelen die
stikstofemissie beperken zullen in een sterk verhoogd tempo ontstaan, door de nationale noodzaak daartoe, maar
de deadline voor vergunningaanvraag op 1 april 2020 en de deadline van 1 januari 2022 voor daadwerkelijke
stalaanpassingen zijn funest voor een gezonde Brabantse agrarische ontwikkeling in deze. Inname van latente
ruimte zal juridisch onhoudbaar blijken.
Stemgedrag
Tijdens de vergadering van provinciale staten van 25 oktober jl. hebben VVD en CDA tegen diverse moties
gestemd, die het tij konden keren. Dat dit veel boeren heeft verbaasd, is inmiddels wel gebleken.
13 December a.s., als de plannen vanuit Den Haag bekend zijn, zal de discussie in de Provinciale Staten worden
hervat. Opnieuw zal het stemgedrag van met name CDA en VVD bepalend zijn voor de uitkomst.
Tot slot
Als ZLTO de Meierij willen we u graag informeren over de huidige problematiek. We hopen dat u uw invloed
laat gelden op de provinciale fracties van uw partij. Indien gewenst zijn we bereid een en ander nader toe te
lichten in een telefonisch of persoonlijk gesprek. Ook zijn we bereid een toelichting te verzorgen in bijvoorbeeld
de commissiebespreking.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur ZLTO-afdeling de Meierij
Gerard van Zutphen
Voorzitter
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