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Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS 
op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde betreffende invoering fosfaatrechten 

Geacht college. 

Onlangs kondigde staatssecretaris Dijksma de invoering van fosfaatrechten voor de 
melkveehouderij aan. De veehouderij is in zeer korte tijd door het fosfaatplafond geknald en 
het ruimhartige beleid van de afgelopen jaren wreekt zich. 

Veehouders die kleinschalig zijn gebleven ofwel volledig grondgebonden werken, worden 
nu geconfronteerd met flinke kosten om fosfaatrechten te moeten kopen als zij willen 
uitbreiden. Hier is inmiddels flinke onrust over ontstaan^. De Partij voor de Dieren maakt 
zich met name zorgen over biologische boeren die willen uitbreiden en daarmee voldoen 
aan de stijgende vraag naar produkten die op meer diervriendelijke wijze en met respect 
voor natuur, landschap en gezondheid zijn geproduceerd. Zij worden ernstig benadeeld 
door de invoering van de fosfaatrechten. 

De snelle groeiers van de afgelopen jaren (de megastallen) hebben de overschrijding van het 
fosfaatplafond veroorzaakt en worden nu ook nog beloond worden met gratis 
fosfaatrechten voor hun nieuwe dieren. 

Graag stellen we u de volgende vragen. 

1. Bent u nog steeds van mening dat de provincie Groningen c.q. de noordelijke 
provincies groeimogelijkheden moet(en) bieden voor de melkveehouderij, nu naast 
het stikstofoverschot ook het fosfaatplafond is overschreden? Zo ja, kunt u dit 
toelichten? Zo nee, hoe gaat u uw beleid hier op aanpassen? 

2. Bent u bereid om voor biologische veehouders een regeling in het leven te roepen of 
aanvullend provinciaal beleid op te stellen om de belangen van deze groep te 
behartigen? Zo nee, waarom niet? 

3. Bent u bereid om bij staatssecretaris Dijksma aan te dringen op een regeling voor 
biologische veehouders? Zo nee, waarom niet? 

4. a. Wat kunnen volgens u de gevolgen zijn voor vergunningen van bedrijven die al wel 
toestemming hebben gekregen voor meer koeien, maar deze per 2 juli 2015 nog niet 
in de stal hadden staan? Immers het is zeer waarschijnlijk dat er zal worden 
afgeroomd om de overschrijding van het fosfaatplafond te doen k^ren. Blijft de 
verleende vergunning onverminderd van kracht? Zo ja, kunt u dit tr^lichten? Zo nee, 
wat is uw plan van aanpak? \ 

' 'Frustratie bij melkveehouders'. Dagblad van het Noorden, 09-07-2015. 



b.Bent u van mening dat het nog zinvol is om nieuwe aanvragen voor uitbreidingen 
in behandeling te nemen, gegeven het feit dat er hoe dan ook ingekrompen zal 
moeten worden? Zo ja, kunt u dit toelichten? 

5. U heeft enige tijd geleden een brief naar staatssecretaris Dijksma gestuurd om te 
bewerkstelligen het fosfaatplafond niet voor het Noorden te laten gelden. Deze brief 
lijkt met de invoering van bedrijfsgebonden fosfaatrechten achterhaald. Bent u 
voornemens om een vergelijkbare actie te ondernemen om het 
fosfaatrechtenstelsel op enigerlei wijze te versoepelen voor het Noorden? Zo ja, 
kunt u dit toelichten? 

6. a. Zal er met de invoering van fosfaatrechten sprake zijn van provinciale monitoring  
op één of meerdere delen van de nieuwe regelgeving, of komt deze volledig bij het 
Rijk en private partijen te liggen? 

b. Ziet u aanleiding om extra controles te gaan uitvoeren op het aantal op het bedrijf 
aanwezige dieren en de meststromen, nu er mogelijk een extra aanleiding is om een 
'creatieve boekhouding' te voeren? Zo nee, waarom niet? 

7. Dijksma geeft aan dat er momenteel bedrijven zijn waar de stallen en de 
milieuruimte niet corresponderen met de nationale milieuruimte^. Bent u bekend 
met dergelijke gevallen in onze provincie? Zo ja, hoe heeft deze situatie kunnen 
ontstaan en hoe wordt deze opgelost? 

Graag stellen wij u ook enkele vragen met betrekking tot (de invoering van) de PAS. 
Inmiddels is de ontwikkelruimte in de nabijheid van Lieftingsbroek zo goed als op en 
geldt daar een maximale stikstofdepositie van 0,05 mol/ha met Nbwet verplichting. Het 
ministerie van EZ hee ft bekend gemaakt dat ook de Waddenzee zeer waarschijnlijk 
overbelaste habitats kent, waaronder het Eems-Dollard gebied^. Daarnaast wordt in 
talloze andere natuurgebieden in Groningen de kritische depositiewaarde ook 
overschreden, met het verdwijnen van zeldzame soorten tot gevolg. 

8. Hoe bent u voornemens te borgen c.q. heeft u geborgd dat biologische veehouders 
met uitbreidingswens de dupe worden van megastalondernemers die alle PAS-
ontwikkelruimte gebruiken? Indien u dit niet van plan bent, kunt u uw 
beweegredenen toelichten? 

9. Bent u bereid om, net als in de provincie Brabant, bij meerdere natuurgebieden als 
extra eis te stellen dat geen extra stikstof mag worden uitgestoten bij uitbreidingen? 
Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer treedt dit in werking? 

10. Welke invloed gaan volgens u de inmiddels aangevraagde uitbreidingen op de 
kritische depositiewaarde van het Lieftingsbroek en andere stikstofgevoelige 
natuurgebieden in Groningen hebben, waaronder het Waddengebied? Bent u van 
mening dat ondanks de run op ontiwkkelruimte en de bestaande stikstofbelasting 
onder meer door RWE, de depositie zal dalen? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, 
acht u dit acceptabel gezien het voortschrijdende verlies aan biodiversiteit? 

Met vriendelijke groet, 

Kirsten de Wrede 
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