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Vraag 1.
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?
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?
3.
Hoeveel banen zullen er in onze gemeente verdwijnen, wanneer de maatregelen van
de provincie zijn geëffectueerd?
4.
Hoeveel inwoners in onze gemeente raken hierdoor werkloos?
5.
Wat kunt u als gemeente voor deze mensen betekenen?
Antwoord 1:
Arbeidsinzet
1. Er zijn 397 veehouderijen in Deurne1. Hoeveel Deurnese veehouders er in loondienst (binnen en buiten Deurne) danwel als bedrijfseigenaar of onbetaald meewerkend gezinslid actief zijn, is niet bekend.
De totale landbouw in Deurne leverde in 2015 ongeveer 1.200 banen op. Het aantal
banen in de landbouwsector is al jaren dalende: in 1996 bood de sector nog rond
de 2.000 banen in Deurne, in 2008 rond de 1.5002.
Algemene achtergrondinformatie
Veehouderij is een arbeidsextensieve sector in relatie tot bedrijfsoppervlak en omzet. Ter illustratie: In 2014 was de arbeidsinzet op een varkenshouderij gemiddeld
2,1 arbeidsjaareenheden, waarvan 30% betaald. De arbeidsinzet van de eigenaar
en gezinsleden wordt gezien als onbetaald. In deze deelsector is al jarenlang een
dalende lijn te zien m.b.t. arbeidsinzet.
Op een vleeskalverbedrijf wordt gemiddeld 1,7 arbeidsjaareenheden ingezet, waarvan 88% onbetaald (dus door eigenaar en gezin) 3. Deze arbeidsinzet blijft stabiel.
Helaas zijn niet van alle deelsectoren deze gegevens beschikbaar.
2. Hoeveel een veehouderij aan secundaire arbeidsplaatsen oplevert is niet bekend.
Onder andere het rapport ‘De kracht van het agrocluster’ van Petra Berkhout et al.
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Raadsinformatiebrief MB-1716, tabel 1, ODZOB, april 2017
De economie van Deurne, Rabobank Peelland Zuid, Frits Oevering Rabo Research, december 2016
CBS Landbouwtelling, bewerking LEI Wageningen UR, 2014/2015.
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geeft een indruk van het belang van de primaire landbouw voor het totale agrocomplex: http://edepot.wur.nl/342807
Effecten provinciale maatregelen op arbeidsinzet
3.+ 4. De provincie heeft opdracht gegeven om te onderzoeken wat de te verwachten effecten zijn van het door Provinciale Staten op 7 juli 2017 vastgestelde beleid. De
effecten zijn te vinden in hoofdstuk 3 van het beleidsdocument ‘Versnelling transitie
veehouderij’ van de provincie. Wat het effect is op de werkgelegenheid is niet becijferd.
5. Gemeentelijke inspanning
De verantwoordelijkheid en taak om de negatieve effecten van het provinciaal beleid
(zoveel mogelijk) te elimineren, ligt vooraleerst bij de provincie zelf. Dit zal vormgegeven worden in het flankerend beleid van de provincie, dat naar verwachting
najaar 2017 gereed zal zijn.
Daarnaast zetten we zelf met een pakket aan maatregelen in op het creëren van
nieuwe perspectieven, de aanpak van leegstand van agrarisch vastgoed, het oplossen en voorkomen van knelpunten en op het herstel van sociale draagkracht in ons
buitengebied. Dit wordt na de zomer voorgelegd aan de raad.
Vraag 2.
Uit provinciaal onderzoek blijkt ook dat meer boeren a.g.v. de voorgestelde maatregelen
in de armoede komen.
1.
Hebt u inzicht in hoeveel veehouders in onze gemeente op dit moment in financieel
zwaar weer zitten?
2.
Bent u bereid om samen met de provincie en met andere gemeenten veehouders
te ondersteunen die door de voorgestelde maatregelen in de armoede komen?
Antwoord 2:
1. Nee, wij hebben geen inzage in de financiële situatie van veehouders.
‘Zwaar weer’ is een breed begrip. De financiële situatie is afhankelijk van bedrijfseconomische situatie, gezinssamenstelling en toekomstperspectief in relatie tot
leeftijd, opvolging en marktprognoses. De provincie heeft een berekening gemaakt
op basis van inkomen per bedrijf. Zie tabel hieronder.

(Bron: Versnelling transitie veehouderij, Provincie Noord-Brabant, 13 juni 2017)
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2. Zie antwoord 1.5.
Vraag 3:
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.
1.
Hoeveel stallen, uitgedrukt in absolute aantallen of in vierkante meters staloppervlakte, zijn er in onze gemeente?
2.
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?
3.
Hoeveel stallen, uitgedrukt in absolute aantallen of in vierkante meters staloppervlakte, in onze gemeente moeten worden aangepast?
4.
Hoeveel geld is met deze aanpassingen gemoeid?
5.
Wat kunt u als gemeente doen om veehouders te helpen bij het financieren van deze
investeringen?
Antwoord 3:
1. Er is ongeveer 800.000 m2 stal in Deurne, die in gebruik zijn ten behoeve van
bedrijfsmatige veehouderij.
2.+ 3. Dit wordt onderzocht naar aanleiding van de motie ‘Versnelling transitie intensieve
veehouderij’. De uitkomsten hiervan worden ter bespreking voorgelegd aan de commissie.
4. Hoeveel geld er met de aanpassingen is gemoeid is hoe dan ook moeilijk in te schatten. Aanpassingen kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd, met bijbehorende verschillende investeringsniveaus. Ook de markt voor technieken zal
mogelijk als gevolg van de provinciale besluitvorming gaan bewegen. Het is niet
bekend of – vanwege de stijgende vraag naar nieuwe stalsystemen en -technieken
de prijs ervan gaat dalen of juist gaat stijgen (net als bij asbestsanering). De komende twee jaar zullen veehouders een afweging gaan maken of aanpassingen nog
haalbaar en rendabel zijn. Zoniet, dan zullen aanpassingen niet plaatsvinden en is
stoppen het enige scenario.
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De investeringen liggen op het bord van de veehouder. Dergelijke bedrijfseconomische beslissingen bespreekt een veehouder met zijn adviseurs en de bank. De gemeente speelt daar geen rol in. Mogelijk neemt de provincie dit onderwerp mee in
het nog uit te werken ‘flankerend beleid’.

Vraag 4:
Onze verwachting is dat de voorgestelde maatregelen invloed hebben op de ambtelijke
kosten in onze gemeente.
1.
Hoeveel extra vergunningaanvragen, bijvoorbeeld in het kader van de Omgevingsvergunning, verwacht u in onze gemeente n.a.v. de provinciale maatregelen?
2.
Is onze huidige ambtelijke capaciteit voldoende om extra vergunningaanvragen aan
te kunnen?
3.
Verwacht u als gemeente, a.g.v. eerdergenoemde provinciale maatregelen, extra
ambtelijke kosten te moeten maken? Indien ja, waaraan en voor welk bedrag?
Antwoord 4.
We onderzoeken, welk effect de vastgestelde maatregelen hebben op de ambtelijke capaciteit (intern), de kosten van ambtelijke inzet (extern, ODZOB) en andere kostenplaatsen.
De uitkomsten hiervan verwerken we in de reactie op de motie ‘Versnelling transitie intensieve veehouderij’.
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