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Heeft u de afgelopen tien jaar geïnvesteerd in vermindering van de milieueffecten van uw  
veehouderijbedrijf?

Ja 78%

Nee 22%

Deed u dat vrijwillig of omdat het wettelijk werd verplicht?
Vrijwillig 29,1%

Deels gedwongen door nieuwe regelgeving 42,2%

Helemaal gedwongen door nieuwe regelgeving 18,6%

Wat is het totaalbedrag van deze investeringen?
Minder dan 50.000 euro 40,6%

50.000 tot 100.000 euro 28,7%

100.000 tot 200.000 euro 17,1%

Meer dan 200.000 euro 13,5%

Bent u van plan om de komende jaren nieuwe investeringen te plegen in vernieuwing en  
verduurzaming van uw bedrijf, waardoor ook negatieve milieueffecten verminderen?

Ja 33%

Denk erover na 44,1%

Nee 22,9%

Denkt u de investering terug te kunnen verdienen door extra inkomsten?
Ja 21%

Nee 64,9%

Weet niet 14,1%
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Het Brabantse provinciebestuur wil de veehouders nu een versnelde verduurzamingsslag 
opleggen met 1 januari 2022 als einddatum. Denkt u dat u de geëiste aanpassing van uw  
stallen kunt financieren?

Makkelijk 9%

Met enige moeite 22%

Heel erg moeilijk 35,4%

Onmogelijk 38,5%

Zijn er voor uw bedrijf geschikte stalsystemen beschikbaar om over twee jaar aan de 
provinciale eisen te voldoen?

Ja 23,6%

Nee 53,5%

Weet niet 22,9%

Hoe beoordeelt u op dit moment het toekomstperspectief van uw bedrijf?
Minder dan 50.000 euro 8,5%

50.000 tot 100.000 euro 26,9%

100.000 tot 200.000 euro 39,9%

Meer dan 200.000 euro 24,7%

Verwacht u een beter toekomstperspectief als de provincie toch meer tijd geeft voor de 
verplichte aanpassingen?

Ja 66%

Nee 10,6%

Kan ik nu niet beoordelen 23,4%

Kunt u globaal inschatten met hoeveel procent u de ammoniakuitstoot van uw bedrijf de 
komende tien jaar gaat verminderen?

0-15 procent 47,5%

16-30 procent 20,7%

31-45 procent 12,2%

Meer dan 45 procent 19,7%
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Hoe hoog schat u die restschuld in?
0 tot 100.000 euro 13,2%

100.000 tot 200.000 euro 16,8%

200.000 tot 300.000 euro 18,6%

meer dan 300.000 euro 51,5%

Als u zou stoppen, blijft u dan met een restschuld zitten?
Ja 61,9%

Nee 38,1%

Als de huidige plannen van het provinciebestuur ongewijzigd doorgaan, overweegt u dan 
wellicht om te stoppen met uw bedrijf?

Ja 34,8%

Nee 33,7%

Kan ik nu niet beoordelen 31,6%


