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Geacht College,
In juli 2017 namen PS een motie aan van GroenLinks e.a. getiteld ‘Promoot de Potstal’, met het
volgende dictum:
verzoeken Gedeputeerde Staten om:
» Te onderzoeken in de uitwerking van het nieuwe stikstofbeleid ten aanzien van
veehouderijen rekening gehouden kan worden met natuurlijke stikstofreducerende
methoden, zoals de potstal of natuurlijke vanggewassen op het erf » Hierover te rapporteren
aan Provinciale Staten
In het Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij (okt 2017, p.15)
meldt GS het volgende:
We starten een proef met potstallen. De potstal kan bijdragen aan het dierenwelzijn en levert
stalmest op die aanzienlijk beter is voor de bodem dan drijfmest. Er zijn verschillende manieren
waarop de potstal gebruikt kan worden, maar er is nog geen vergelijkend onderzoek gedaan naar
wat de meest effectieve manier is voor het beperken van emissies, onder welke omstandigheden en
voor welke diersoort. We stellen daarom voor om een proef te starten met een aantal boeren en
bijvoorbeeld het Louis Bolk Instituut, waarbij verschillende diersoorten, omstandigheden en
potstalmanagementmethoden worden uitgetest, gemeten en vergeleken op stikstofemissies uit stal
en mestaanwending. Daarnaast worden de gevolgen voor bodem- en (grond)waterkwaliteit bekeken.
Tijdens een recent bedrijfsbezoek aan een bedrijf dat reeds werkt met de potstalmethode, meldde
Gedeputeerde Spierings dat uit onderzoek zou blijken dat de potstalmethode tot méér emissies leidt.
GroenLinks heeft zowel grote betrokkenheid bij de natuurinclusieve landbouw en de transitie
daartoe, alsook grote zorgen over de Brabantse luchtkwaliteit, volksgezondheid en de ecologie.
Wij hebben daarom de volgende vragen aan u:
·

·

Kunnen wij beschikken over de uitkomsten van het onderzoek zoals hierboven genoemd in
het Uitvoeringsprogramma? Zijn in dit onderzoek ook methoden buiten de stal
meegenomen, zoals vanggewassen (struiken en dergelijke)?
Kunnen wij beschikken over de eventuele andere onderzoeken (WUR, Louis Bolk Instituut,
e.d.) waaruit zou blijken dat de potstal, dan wel andere natuurlijke methoden tot afvangen
van stikstof, minder effectief zou zijn?

Alvast dank voor de beantwoording.
Namens GroenLinks,
Hagar Roijackers en Anne van Diemen

