
Intensieve veehouderij is te belastend

voor milieu en luchtkwaliteit.

Kringlooplandbouw is de toekomst.

GroenLinks wil dat we als provincie

gezonde en duurzame landbouw

ondersteunen. Intensieve veehouderij

beschadigt onze natuur en

gezondheid. Daarom helpen we

boeren bij de omslag naar

natuurinclusieve, diervriendelijke,

biologische en plantaardige landbouw.

Jarenlang is agrariërs onterecht

voorgehouden dat het goed zou

komen met intensivering, zolang ze

maar investeerden in de nieuwste en

schoonste technieken. Hiervoor waren

tonnen aan subsidies beschikbaar. Nu

we beter weten, moeten deze

subsidies naar stoppers en

overstappers naar kringlooplandbouw.

50PLUS wil de intensieve veehouderij

verminderen. Alleen wanneer innovatie

kan leiden tot een beter milieu bij de

bestaande bedrijven, wil 50PLUS

meedenken.

De provincie stimuleert en helpt

veehouders om te stoppen of de

bedrijfsvoering grondig aan te passen,

bijvoorbeeld door over te schakelen

naar biologische en plantaardige

landbouw. Landbouwsubsidies worden

hiervoor ingezet, in plaats van voor

gangbare, vervuilende bedrijven.

Schaalvergroting naar megastallen

vinden wij een ongewenste

ontwikkeling. Dit levert allerlei

problemen op, zoals stankoverlast,

dierenleed en stikstofproblematiek.

Intensieve veehouderij willen we

afbouwen. Een subsidie mag alleen

worden gebruikt om te veranderen

naar een kringlooplandbouwbedrijf.

Volt wil een duurzame

kringlooplandbouw in de provincie.

Intensieve veehouderij levert

problemen op voor omwonenden,

natuur en dierenwelzijn.

Juist vermindering van intensieve

veehouderij zou gesubsidieerd mogen

worden.

Volgens ons gebeurt dat ook niet,

misschien met een enkele

uitzondering. De enige subsidies

zouden die uit Europese

Gemeenschappelijke Landbouwbeleid

moeten zijn. Daar is een openbaar

register van. De provincie moet daar

niet zelf nog geld aan toevoegen.

JA21 vindt dat de provincie geen

subsidies moet geven aan bedrijven,

dat is namelijk geen kerntaak van de

provincie en we willen de lasten voor

inwoners laag houden.

Waar boeren willen stoppen,

verplaatsen of andere activiteiten

willen ontplooien, ondersteunen we

dat. We zetten stevig in op het

ontwikkelen en toepassen van nieuwe

technologieën, zodat we stimuleren om

bedrijven op een duurzame manier

voort te zetten. Daarvoor is subsidie

soms nodig.

Onze boeren zijn een belangrijk

onderdeel van dit landschap. De

Nederlandse landbouw is de meest

duurzame ter wereld. Wij willen ons

inzetten om de boerenbedrijven, die

vorm geven aan ons karakteristieke

cultuurlandschap en die ons

bovendien van eten voorzien, te

beschermen en te steunen.

Via innovaties en

managementmaatregelen kan de

intensieve veehouderij emissies

reduceren. Zo kan ze bijdragen aan

onze maatschappelijke doelen, waar

ook voedselvoorziening bij hoort.

We willen blijven innoveren om

schadelijke effecten van intensieve

veehouderij verder terug te dringen. In

het belang van gezondheid en natuur

is soms subsidie noodzakelijk voor

experimenten.

Als er subsidie wordt gegeven, dan

moet sprake zijn van een gelijke

behandeling en moet de intensieve

veehouderij daar evengoed aanspraak

op kunnen maken.

Lokaal Brabant is van mening dat

subsidies voor experimenten in de

intensieve veehouderij, die leiden tot

minder uitstoot van stikstof en ander

omgevingsonvriendelijke stoffen,

onder voorwaarden wel verstrekt

moeten kunnen worden.

BVNL is voor een kleine en

slagvaardige overheid. Subsidies

horen daar in beginsel niet bij. Wij zien

echter geen reden om aan intensieve

veehouderij geen subsidie maar aan

andere bedrijven wel subsidie te

geven. Het zal vooral afhangen van

het doel van de subsidie.

BBB Noord-Brabant is voor innovatie,

vooral als het gaat om de intensieve

veehouderij. Door subsidie te verlenen

hieraan kunnen er stappen worden

gemaakt om minder uitstoot van

stikstof e.d. te realiseren.

Indien hiermede een belangrijke

verbetering kan komen aangaande

milieuregels, is het een noodzaak deze

subsidies te handhaven.

Eens
Deze partijen zijn het met de

stelling eens

SP

GroenLinks

PvdA

50PLUS

Partij voor de Dieren

ChristenUnie-SGP

Volt

AWP

Alliantie

JA21

Geen van beide
Deze partijen zijn het niet eens en

ook niet oneens met de stelling

Oneens
Deze partijen zijn het met de

stelling oneens

VVD

FVD

CDA

D66

PVV

Lokaal Brabant

BVNL

BoerBurgerBeweging

Ouderen Appèl � Hart

voor Brabant

Sluiten

Intensieve veehouderij

Wat vinden de partijen?

Noord-Brabant mag geen subsidie meer geven
aan bedrijven in de .intensieve veehouderij

15/30

OverslaanEens Geen van beide Oneens

https://www.prodemos.nl/



