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Algemeen

De provincie Gelderland werkt aan een duurzame landbouw, die bijdraagt aan een economisch
gezond en leefbaar platteland. De Agenda Vitaal Platteland, kortweg AVP genoemd, geeft
hiervoor de richting aan. Dit gebeurt via thema’s. Bij de keuze van de thema’s en de invulling
ervan wordt ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen. Het is dus geen statisch
beleidsdocument, maar een ‘rollende’ agenda.
De aandacht voor een gezond platteland neemt toe, net als het inzicht in de bijdragen van de
landbouw aan bijvoorbeeld klimaatverandering en biodiversiteit. Voor het gezonder maken stelt
de provincie budget beschikbaar als ondersteuning voor projecten die hieraan een bijdrage
leveren.
Voor het gezonder maken zijn enkel financiële bijdragen aan projectinitiatieven niet voldoende.
Daarom gaan we tevens de thema’s van een Vitaal Platteland op de agenda zetten: we zoeken
het debat op, we faciliteren samenwerking en kennisuitwisseling, en met onze partners spreken
we over rollen en verantwoordelijkheden.
Behalve vanuit de Agenda Vitaal Platteland wordt veehouderij en gezondheid ook vanuit andere
provinciale programma’s ondersteund zoals het Derde Plattelandsontwikkelingsprogramma
(POP3).
In deze notitie wordt de stand van zaken van het thema Veehouderij en Gezondheid beschreven.
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Voortgang

Op dit moment heeft de landbouwproductie in de huidige vorm nog grote invloed op de
gezondheid van omwonenden. Het interbestuurlijk programma (IBP) zet dan ook in op een
structurele verandering naar een duurzamere landbouw, waarbij met name de veehouderij geen
ongewenste risico’s meer kent voor volksgezondheid en leefbaarheid onder boeren, burgers en
milieu.
Qua innovatieve ontwikkeling lopen we op dat gebied in Gelderland voorop. Met het
Praktijkcentrum Emissiearme Veehouderij beproeven we samen met de WUR-emissie
reducerende technieken.
Deze aanpak is in regio FoodValley als ‘te ondersteunen’ opgenomen in het Regeerakkoord en
beoogd onderdeel van de Regiodeal met het Rijk. Ook met de uitvoering is in Gelderland
ervaring, via het interimbeleid in de Regio Food-Valley. Ambitie is de nieuwe technieken versneld
te introduceren in de stallen.
Verder hebben we als provincie besloten tot nader order geen toename van de risico’s op
longontstekingen rond geitenhouderijen toe te staan. Een vervolgonderzoek moet duidelijk
maken wat de oorzaken van de gezondheidsproblemen rond deze geitenhouderijen zijn.
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Om die redenen nemen we in de doorontwikkelde Agenda Vitaal Platteland dit thema opnieuw
op.
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Nieuwe onderzoeken

Er zijn drie nieuwe onderzoeken verschenen over de relatie tussen veehouderij en gezondheid
voor omwonenden, namelijk:
- Rapport geitenhouderij en gezondheid Overijssel (GGD);
- Gezondheidswinst door schonere lucht (Gezondheidsraad);
- Intensieve veeteelt en gezondheid van omwonenden (ILVO).
De resultaten van die onderzoeken geven geen aanleiding om voorstellen te doen voor
beleidswijziging.
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Projecten

In het kader van de Agenda Vitaal Platteland is aan 2 projecten subsidie toegekend, totaal
€ 294.000. Via Innovatieve Concepten (POP3) is aan 3 projecten subsidie toegekend, totaal
€ 221.000. Zie bijlage.
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Bijlage 1: door provincie ondersteunde projecten
Projecten ondersteund vanuit AVP
Jaar
Titel
Inhoud
2017
Manifest
Het opzetten van een samenwerkingsverband
Gezonde
ten behoeve van een gezonde leefomgeving
Leefomgeving
met behoud van de veehouderijsector.
(bestuurlijk
traject)
2017
Manifest
Uitvoering van het Manifest Gezonde
Gezonde
Leefomgeving: 9 pilots emissiearme
Leefomgeving
technieken. In een later stadium worden deze
(uitvoering)
technieken verplicht als onderdeel van APK
voor stallen.
Projecten ondersteund vanuit POP 3 onderdeel Innovatieve Concepten
jaar
titel
Inhoud
2016
Renovatie
Renovatie varkensstallen tot duurzame stallen
varkensstallen (emissiearm, antibioticavrij, betere
diergezondheid en dierwelzijn), met een pilot in
Geldermalsen.
2016
Verfijning
Verbetering van voeding in relatie tot erfelijke
rantsoenadvies eigenschappen van de koe ter verlaging van
rundvee
het ureumgehalte (indicator voor
stikstofbenutting van koeien) in de melk.
2017
Duurzame
Afname antibiotica en chemische
varkensstal
ontsmettings- en reinigingsmiddelen, tevens
met
verbetering dierenwelzijn en verhoging
microbalans
rendement. Door combinatie van middelen,
technologie en procedures. Resultaat is
afname van ammoniak en fijnstof in stal en
omgeving.
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Initiatiefnemer
Regio
FoodValley

Aeres Training
Centre
International
(voorheen
PTC+)

initiatiefnemer
Jovas Agro
International
BV, e.a.
DLV Advies,
e.a.
Hijdeporc BV,
e.a.

