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De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
De artikeisgewijze toelichting bij artikel 1.1 te wijzigen in:

In dit artikel is eveneens een begripsbepaling voor “verduurzaming” opgenomen. In een concreet geval zal
aannemelijk moeten worden gemaakt dat de vergroting van het bedrijfsvloer-oppervlak gepaard gaat met het
treffen van maatregelen die verder gaan dan hetgeen bij of krachtens de wet is voorgeschreven ten aanzien
van milieu en dierenwelzijn. Deze maatregelen kunnen strekken tot milieuwinst (waaronder mede het
terugdringen van geuroverlast wordt begrepen) en het versterken van omgevingskwaliteiten (waaronder mede
de toepassing van een verantwoord stalontwerp en adequate landschappelijke inpassing worden begrepen).
Het treffen van maatregelen ter bevordering van dierenwelzijn die verder gaan dan bij of krachtens de wet
reeds is voorgeschreven en maatschappelijk verantwoord ondernemen (waaronder mede wordt begrepen het
betrekken van de burger bij het verduurzaamde bedrijfsproces) kunnen mede strekken tot verduurzaming van
de bedrijfsvoering. In de onderbouwing zal aan alle genoemde onderdelen aandacht moeten worden besteed
en bezien zal moeten worden welke maatregelen in het concrete geval redelijkerwijs kunnen worden getroffen.
Dit uitgangspunt betekent niet dat steeds op alle onderdelen een significante bijdrage wordt verlangd. In een
concreet geval kan de uitkomst van de onderbouwing inhouden dat aan één of meer onderdelen geen of
slechts een beperkte bijdrage wordt geleverd. Het totaal moet echter voldoen aan de norm dat een significante
bijdrage wordt geleverd aan de verduurzaming van het bedrijf in relatie tot de omgeving, waarbij de
milieukwaliteiten in ieder geval niet afnemen. De duurzame ontwikkeling is mede bedoeld om deze bedrijven
een verantwoord bedrijfsperspectief te bieden.
Toelichting:

Verduurzaming is de bovenwettelijke verplichting van de ondernemer om het bedrijf te verduurzamen richting
omgeving en leefklimaat voor de dieren (ammoniak, fijnstof, geur, landschappelijke inpassing, aanpassing oude
stal, zichtstal). Deze extra financiële provinciale verplichting is de afgelopen vier jaar door ondernemers
verplicht uitgevoerd. Daarbij is de praktijk dat niet alle omgevingsfacetten verbeterd moeten worden, maar dat
het bedrijfsplan overall tot een duidelijke verduurzaming moet leiden voor mens en dier.
Door in de herziening bij het onderwerp verduurzaming het woord kunnen te schrappen wordt het bedrijfsplan
niet meer in zijn totaliteit beoordeeld maar per onderdeel (ammoniak, fijnstof, geur, landschappelijke
inpassing, aanpassing oude stal, zichtstal). De bovenwettelijke investering wordt in dat geval dusdanig hoog dat
hierdoor de sector stagneert en de doelstellingen van verduurzaming in zijn geheel niet worden behaald.
Verduurzaming van deze sector is belangrijk en dient naast een gezonde bedrijfsvoering van de bestaande
familiebedrijven ook uitvoerbaar te blijven.
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