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Resolutie: Boeren verdienen een eerlijke kans 

 

Ingediend door:  

CDA Deurne, CDA Helmond, CDA Gemert-Bakel, CDA 

Laarbeek, CDA Someren 

 

Het CDA Partijcongres op 9 november 2019 te Utrecht, 

 

A. Constateert dat: 

● In de huidige discussies/ontwikkelingen provinciale overheden gedeeltes van vergunningen af willen 

pakken bij boeren welke stallen/ vergunningen niet helemaal in gebruik hebben. Aangezien dit ook nog 

eens verschilt per provincie, leidt dit tot rechtsongelijkheid. 

● In 2022 de regel ingaat in het kader van Ammoniak reductie en boeren hun stallen moeten hebben 

aangepast terwijl tegelijkertijd diverse betere stalsystemen door de overheid nog niet goedgekeurd zijn 

en dus nog niet aangevraagd kunnen worden bij een vergunning procedure. 

● Vooral boeren in de Peel regio aan strenge PAS uitgangspunten moeten voldoen in tegenstelling tot 

andere plaatsen in Brabant. 

 

B. Overweegt dat: 

● Deze manier van politiek bedrijven, averechts zal werken omdat boeren in toekomst stallen weer 

helemaal vol zullen zetten conform hun vergunning, om te voorkomen dat de provincie de ruimte zal 

afpakken. Dit afnemen van ruimte is een ernstige bedreiging voor dierenwelzijn, milieu, en 

rechtszekerheid van onze burgers en ondernemers. 

● Boeren moeten kunnen investeren in stallen die over diverse maatschappelijke vraagstukken veel 

beter scoren.  

● Met productie- / fosfaat- en ammoniakrechten zijn er al veel rechten die met elkaar samenhangen. 

● De reductie naar een emissie arme landbouw alleen behaald kan worden door een realistisch 

tijdspad en verdienmodel. 

 

 

C. Spreekt uit dat: 

● De CDA Tweede Kamerfractie voorstellen voorbereidt, in lijn met de motie Geurts/Harbers, 

aangevuld met maatregelen om in alle provincies te komen tot een gelijk tijdspad voor emissie 

reducerende maatregelen.  

● De CDA Tweede Kamerfractie zet zich ervoor in dat er een integraal plan van aanpak komt om 

binnen een realistisch tijdsbestek, met een economisch verantwoord investeringsmodel te komen tot 

emissiearme stallen voor verbetering van het woon en leefklimaat. 
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● En dit te bereiken waarbij bestaande rechten worden gerespecteerd en dus geen gedwongen krimp 

van de veestapel plaats vindt, dan wel mogelijkheden worden gecreëerd om bestaande rechten ten 

gelde te maken om de gewenste doelstellingen daadwerkelijk te bereiken.  

● En op korte termijn te onderzoeken op welke manier in het landelijke beleid gebruiksmogelijkheden 

kunnen worden verruimd waarbij oog wordt gehouden voor de eventuele negatieve gevolgen voor 

de omgeving. 

● De CDA Tweede Kamerfractie zet zich in dat er eerst duidelijkheid komt over erkenning van  

systemen op basis van brongerichte maatregelen alvorens provincies deadlines kunnen opleggen 

voor het aanvragen van vergunningen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 


