
Provincies kunnen dierrechten instellen
Provincies kunnen de groei van de veestapel stoppen door een eigen systeem van dierrechten in te stellen. Dat
concludeert ingenieursbureau Arcadis na een onderzoek in Noord-Brabant.

 

In de provincie Noord-Brabant is het aantal varkens en kippen vanaf 2003 toegenomen met respectievelijk 19 en 16 procent. Deze
groei zal de komende jaren niet stoppen, meent Arcadis. Ook de maatregelen die de provincie heeft genomen om het aantal
megastallen te beperken zijn volgens het bureau onvoldoende omdat veel bedrijven nog groeiruimte hebben.

 

Verdere uitbreidingen

Het onderzoek werd uitgevoerd na een motie van Provinciale Staten. In de motie vroegen de Staten om een kleinere veestapel. In
Noord-Brabant speelt de discussie over het aantal dieren omdat provinciebestuurders bang zijn dat de veehouderij fors gaat
uitbreiden als het landelijke systeem van dierrechten voor varkens en kippen in 2015 komt te vervallen. Ook het melkquotum
verdwijnt in dat jaar.

Een provinciaal systeem van dierrechten is volgens
Arcadis de meest effectieve en eenvoudige manier om het
maximum aantal dieren in de provincie te beteugelen.
Bovendien is het snel in te voeren. Het ingenieursbureau
stelt voor dierrechten in te voeren voor varkens, pluimvee,
melkkoeien, gieten, schapen, konijnen, pelsdieren en
paarden. De provincie zou ongebruikte rechten kunnen
uitgeven aan geschikte bedrijven.
Organisaties die op komen voor de belangen van
veehouders zien het plan van dierrechten niet zitten. Op
het moment dat het huidige systeem van dierrechten komt
te vervallen, gaat het nieuwe mestbeleid in. Dit strengere
mestbeleid (met verplichte mestverwerking) wordt juist
ingevoerd om van het systeem van dierrechten af te
kunnen stappen, zeggen de organisaties. Ook politieke partijen willen geen systeem van dierrechten en zeker niet op provinciaal
niveau.

Maximale bedrijfsgrootte

Staatssecretaris Bleker kwam op 5 mei juist met voorstel van maximale bedrijfsgrootten per sector. Hiermee wil hij excessen met
megastallen voorkomen. De bewindsman wil de maximale bedrijfsgrootte niet per wet regelen maar heeft de voorkeur voor een
convenant tussen veehouders (LTO Nederland) provincies (IPO) en gemeenten (VNG).

Voorstel maximale bedrijfsgrootte ministerie van EL&I

Melkkoeien: 400-500 (inclusief jongvee) 
Zeugen: 1500 - 2000 
Vleesvarkens: 7000 - 10.000 
Leghennen: 150.000 - 175.000 
Vleeskuikens: 200.000 - 240.000 
Melkgeiten: 1500 - 2000 
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Vleeskalveren: 1500 - 2000

 

Lees ook: Debat megastallen, kies voor harmonie met samenleving
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