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8. vormen voor het milieu dan drugscriminelen met “ja, dat is op veel grotere schaal1.” 

Deelt dit college de mening van de voormalig gedeputeerde dat wat de Brabantse boeren 

doen een grotere belasting vormt voor het milieu dan drugcriminelen? Zo ja/ nee, waarom 

(niet)?  

9. De voormalig gedeputeerde noemde stallen die nog niet volledig waren aangepast aan de 

nieuwe provinciale milieuregels “ouwe meuk”2.Deelt GS de mening van de voormalige 

gedeputeerde over stallen die nog niet volledig zijn aangepast aan de nieuwe provinciale 

milieuregels, en beschrijft dit college deze stallen ook als “ouwe meuk”? Zo ja/nee, waarom 

(niet)?  

10. Deelt GS de mening dat dit soort uitspraken bijdragen aan de negatieve berichtgeving 

omtrent de agrarische sector? Zo ja/nee, waarom (niet)? 

11. In het artikel: “Paniekaanvallen en stress: veertig procent van boeren denkt aan stoppen 

door strengere milieuregels” geven boeren aan dat het naar voren halen van de milieuregels  

een financiële strop betekent. Deze boeren hebben met hun business case rekening 

gehouden met aanpassingen in 2028. Deelt GS de mening van de PVV dat door het eenzijdig 

naar voren halen van de deadline van de provinciale milieuregels, GS zich niet aan de 

beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehouden. En dat deze boeren nu hiervan de dupe 

worden? Zo ja/nee, waarom (niet)? 

12. Deelt GS de mening van de PVV dat dit college bij het vervroegen van de provinciale 

milieuregels onvoldoende kennis had vergaard omtrent de relevante feiten en de af te 

wegen belangen van de agrarische sector? Zo ja/nee, waarom (niet)? 

13. Deelt GS de mening dat Brabantse boeren door de vervroegde deadlines van de provinciale 

milieuregels onevenredig nadeel ondervinden vergeleken met boeren in andere provincies? 

Zeker Zo ja/nee, waarom (niet)? 

14. Is dit college bereid om in de toekomst Brabant wel met de beginselen van behoorlijk 

bestuur te besturen? Zo ja/nee, waarom (niet)?      
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Maikel Boon 

 

 

 
1 https://www.bd.nl/brabant/provincie-geen-excuses-voor-uitspraken-over-boeren-en-drugsafval 

 

2 https://www.bd.nl/brabant/boerderijen-in-de-verkoop-maar-wie-zit-te-wachten-op-ouwe-meuk~a8c786be/ 
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