
 

 

 Onderwijsboulevard 225 

5223 DE  ‘s-Hertogenbosch 

Postbus 100 

5201 AC  ‘s-Hertogenbosch 

KvK 18054307 

 

 

Geachte Statenleden, 

 

Op 13 december aanstaande bespreekt u de plannen voor de Brabantse aanpak stikstof. 

Het College van Gedeputeerden heeft onlangs een uitstel voorgesteld voor 

vergunningaanvragen van 1 april 2020 tot 1 januari 2021. Dat lijkt ruimte te geven. 

Biologische veehouders in Brabant willen u in deze brief echter enkele punten voorleggen 

om mee te nemen in het debat. 

 

Wij hebben u al vaker gewezen op de andere productiewijze van biologische veehouders die 

essentieel verschilt van de gangbare praktijk. We willen enkele punten noemen: 

 

• Biologische regelgeving is op Europees niveau vastgelegd in de EU Verordening voor 

biologisch. Deze verordening eist open stalsystemen met natuurlijke ventilatie en 

uitloop/weidegang.  

• Er wordt geen kunstmest gebruikt, dus er wordt geen ‘nieuwe stikstof’ in het 

systeem ingebracht; en komt er dus ook niet via emissies uit. De stikstof die in het 

systeem zit is onderdeel van de natuurlijke kringloop. 

• 70% van het voer komt uit de regio; dus is stikstof uit de regio (=lokaal). 

• Voor biologisch melkvee en geiten geldt dat deze minder eiwit (en dus minder 

stikstof) in het voer hebben, wat leidt tot lagere gehaltes aan stikstof in de mest.  

• Voor biologische varkens en kippen geldt dat deze al stalmaatregelen toepassen die 

ammoniak reduceren, ondanks dat deze niet erkend zijn.  

• In zijn algemeenheid hebben biologische bedrijven een beduidend lagere 

veebezetting en stikstof bemesting per ha, een kortere kringloop, een groot gebruik 

van grasklaver, waarbij de klaver juist stikstof vastlegt in de bodem en een andere 

manier van huisvesting waardoor meer vaste mest wordt geproduceerd met 

positieve effecten voor bodemvruchtbaarheid. 

• Biologische boeren worden onafhankelijk gecontroleerd en gecertificeerd door SKAL, 

volgens landelijke en EU-regelgeving. Biologisch boeren is daarmee een goede 

garantie voor een duurzame landbouwpraktijk. 

 

Gangbare maatregelen passen daarom niet voor de biologische sector. Daarnaast zijn er 

weinig erkende maatregelen die op biologische bedrijven tot substantiële reductie van 

emissies leiden en wordt er te weinig onderzoek gedaan naar maatregelen die wél bij de 

biologische praktijk passen. 
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Wat biologische veehouders willen/voorstellen: 

 

1. Biologische veehouders willen beoordeeld worden op andere criteria die passen bij 

de eigen uitgangspunten. 

 

2. Biologische veehouders willen maatregelen voor reductie die passen bij de 

biologische landbouwpraktijk. 

 

3. Biologische veehouders willen meer onderzoek voor onderbouwing van maatregelen 

die biologisch getroffen kunnen worden. 

 

4. Biologische veehouders willen daarom extra uitstel voor de aanvraag van 

vergunningen. Want we willen op eigen uitgangspunten afgerekend kunnen worden; 

en onderbouwd met onderzoek. 

 

Daarnaast hebben we een vraag aan u: 

Voor de biologische varkenshouderij geldt nu een ‘streefreductie van 40%’. Hoe moeten we 

deze interpreteren? Gezien bovenstaande willen we die graag blijven interpreteren als een  

inspanningsverplichting in plaats van resultaatverplichting. 

 

 

We vragen u daarom om met zorg naar al deze punten te kijken. Zodat deze 

maatschappelijk zeer gewaardeerde en diervriendelijke vorm van veehouderij kan blijven 

voortbestaan in Brabant. Wij hopen dat u zich net als wij wilt inzetten voor een integrale 

duurzame landbouw en daarom niet besluit tot generieke maatregelen. Wij gaan graag met 

u in overleg om tot maatregelen te komen die aansluiten bij wat er in de biologische sector 

mogelijk is, en met een reëel tijdpad. 

 

 

Hoogachtend, namens alle biologische veehouders in Brabant: 

 

• Guus van Roessel, biologisch melkveehouder in Udenhout 

• Hans Donkers, biologisch varkenshouder in Uden 

• Joost van Alphen, biologisch varkenshouder in Heusden 

• Gerrit Verhoeven, biologisch geitenhouder in Biezenmortel  

• Cor de Bresser, biologisch pluimveehouder in Best 

• Harrie Jansen, biologisch melkveehouder in Overloon en portefeuillehouder 

biologisch ZLTO 

• Pipie Smits van Oyen, biologisch akkerbouwer en vleesveehouder in Drimmelen en 

sectorverantwoordelijke biologisch van de ZLTO 

 

 


