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Spreektekst1 Ankie de Hoon – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant  

Debat over de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 

(25-10-2019) – 1ste termijn 

 

Voorzitter, 

 

Probeer het je maar eens voor te stellen. Je hebt een varkensbedrijf in Venhorst, onder de rook 

van Eindhoven. Je woont en werkt in de slimste regio ter wereld. De Brabantse innovatiekracht 

zou ook jou vooruit moeten helpen. Dat doet het eigenlijk al. En je huidige stal is, dankzij o.a. 

luchtwassers, in vergelijking met de oude stal van je vader al veel schoner. Het heeft wel een 

flinke duit gekost, maar je wilt vooruit en de fosfaat- en dierrechten die je hebt maken dat je 

verder kunt en dan de investering terugverdienen. 

 

Nieuwe stalsystemen zouden het hem mogelijk gaan maken om over een paar jaar de volgende 

stap te zetten en zijn bedrijf nóg duurzamer te maken dan het al is. Hij víndt het ook belangrijk om 

die volgende stap te kunnen zetten. Want hoe trots hij ook is op zijn bedrijf, het kan altijd beter. 

Gezond en veilig voedsel zo duurzaam mogelijk produceren. Maar dat lukt alleen als die 

veelbelovende systemen ook mogen worden gebruikt. En, laten we dat vooral niet vergeten, als 

hij het vertrouwen heeft dat zijn investering ook kan worden terugverdiend.   

 

En daar, voorzitter, zit nu het probleem.  

 

Als zijn bedrijf in Franeker, i.p.v. in Venhorst, had gestaan, was dit een stuk gemakkelijker 

geweest… Nu moet hij voor 1 april 2020 een vergunningsaanvraag gereed hebben. Dat vergt een 

investering op zich, maar dat zou nog geen probleem zijn indien hij dan al kon opteren voor de 

techniek die razendsnel wordt ontwikkeld. 

 

Als hij Zuidoost-Brabants, slim was, zocht hij het best passende innovatieve stalsysteem uit en 

ging daarmee aan de slag. Dat heeft echter nog geen RAV-code en daarom kan hij dat nog niet 

op zijn vergunningsaanvraag zetten. En, alhoewel de resultaten goed lijken te zijn, is het nog net 

te vroeg om zeker te zijn. De bank denkt er ook zo over en zal hem zeggen: “Beste boer, we 

kunnen je op dit moment nog niet aan een financiering helpen voor dit systeem”. 

 

Er zit voor onze boer uit Venhorst niets anders op dan een vergunning aan te vragen om met 

ouderwetse luchtwassers aan de slag te gaan in zijn nieuwe stal. En snel ook, want anders mag 

hij niets meer. Zijn collega in Franeker heeft zijn plannen op orde. Het nieuwe stalsysteem, waar 

hij mee aan de slag wil, is waarschijnlijk eind 2020 of begin 2021, over een jaar ongeveer, zover 

dat het een certificering heeft en er een vergunning voor kan worden aangevraagd. Met een 

beetje geluk kan hij er dan in 2023 mee aan de slag. Mooi op tijd om de volgende stap te zetten 

naar een duurzame toekomst.  

 

Intussen verzucht onze boer in Venhorst: ‘Was men maar in Brabant zo slim als een Fries’. 

                                                             
1 Alleen het gesproken woord telt. 
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Het verhaal van deze boer is illustratief voor de situatie waarin veel hardwerkende Brabantse 

boeren en hun gezinnen verkeren. Er is onzekerheid en onduidelijkheid. De uitspraak van de 

Raad van State over de PAS, de brief van de minister, de daar weer van afwijkende voorstellen 

van de provincies. Veel boeren wisten de afgelopen jaren al niet waar ze aan toe kwamen. Maar 

in plaats van duidelijkheid en perspectief hebben ze daar een nog grotere bestuurlijke chaos voor 

teruggekregen. De onvrede die in de afgelopen weken, al dan niet vergezeld van een stevige 

stoet met trekkers, wordt geuit is dan ook begrijpelijk. Boeren, bouwers en burgers, niemand weet 

meer hoe, wat, waarom of wanneer. We kunnen niet doorgaan met het opleggen van nóg meer 

regels en deadlines. 

 

Als Lid van Provinciale Staten merkte ik al langer dat mijn telefoon nooit stil stond. In de 

afgelopen week werd ik, net als mijn fractiegenoten, werkelijk overstelpt met belletjes, appjes, e-

mails en reacties op sociale media. De helderheid die we vorige week gaven werd duidelijk zeer 

gewaardeerd. Dat sterkt ons in het uitgangspunt dat boeren in Brabant perspectief verdienen.  

 

Het CDA is van mening dat Brabantse boeren niet minder kans op een duurzame toekomst 

mogen hebben dan die in andere provincies. Daarom moet er een eenduidig beleid komen qua 

tijdspad voor investeringen in emissiereductie. Dat is in lijn met de motie die door het CDA en de 

VVD in de Tweede Kamer werd ingediend en de motie die eerder vandaag ook hier is ingediend 

én aangenomen.  

 

Voorzitter, beleidsregels moeten in alle provincies hetzelfde zijn, wat betekent dat de 

emissieregels in Brabant niet strenger mogen zijn dan elders en dat geen deadlines moeten 

worden opgelegd die niet haalbaar zijn en die niet in lijn zijn met wat voor ondernemers in andere 

provincies geldt. Kortom: wat het CDA betreft moeten we in Brabant niet langer vasthouden aan 

strengere regels. 

 

Indien met nieuwe stalsystemen aan de slag kan worden gegaan ,kan de uitstoot enorm worden 

gereduceerd. Het is niet reëel dat een vergunningsaanvraag voor zo’n systeem kan worden 

gedaan vóór 1 april 2020. Voor die datum zijn die stalsystemen nog niet goedgekeurd en 

beschikbaar en is hiervoor nog geen landelijk beleid vastgesteld. Uitstel is hier de enige redelijke 

weg. 

 

Indien we ruimte willen scheppen voor de investeringen van de boeren die per saldo de uitstoot 

sterk verminderen, dan moeten we dat ruimhartig doen. Daarbij heeft het geen pas latente ruimte 

in te trekken. Een veehouder die, net als onze boer uit Venhorst, nog niet de gehele 

vergunningsruimte heeft gebruikt, heeft vaak al een forse investering, bijv. in zijn infrastructuur, 

ter voorbereiding van verdere uitbreiding gedaan.  

 

Voorzitter, waarom zouden voor Brabantse boeren die overwegen te stoppen met hun bedrijf 

andere, vermoedelijk minder gunstige, regelingen moeten gelden dan voor stoppers elders? Het 

is meer dan redelijk af te wachten waar het Rijk mee komt op dit gebied en dáárbij aan te sluiten. 

Dat is waarschijnlijk niet alleen voor de boeren die dit betreft beter, ook voor Brabant kan dit veel 

gunstiger uitpakken indien de kosten niet alleen door onze belastingbetalers hoeven te worden 

opgebracht. 
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Daarom moet de stoppersregeling opgaan in de landelijke regeling en omdat die niet voor 1 

december van dit jaar bekend zal zijn, is het goed dat de Brabantse aanmelddatum, van 1 

november a.s., is opgeschoven naar 1 april 2020. 

 

Al deze maatregelen moeten ertoe leiden dat de uitstoot van stikstof drastisch wordt verminderd. 

Deze maatregelen, investeringen, moeten kunnen worden terugverdiend. Dat gaat niet lukken 

met een gedwongen krimp van de veestapel, het CDA gaat daar dan ook niet mee akkoord. 

Krimp van de veestapel, in de vorm van bedrijfsbeëindiging of anderszins, mag slechts het gevolg 

zijn van een vrijwillige stap van de betrokken veehouder.  

 

Voorzitter, ik rond af. De CDA-fractie is ervan overtuigd dat we hier samen, zoals we dat in 

Brabant altijd doen, uitkomen. Het CDA heeft vertrouwen in uw en in ons college en is ervan 

overtuigd dat er een mooie toekomst is voor alle Brabanders, Boeren, Bouwers en Burgers.  

 

En, voorzitter, ook het CDA is trots op de Brabantse boer. 


