College van Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Maastricht, 09 Jun. 17
Betreft: Art. 38 vragen inzake artikel ‘Brabo-boer niet welkom in Limburg’1
in Dagblad De Limburger van vrijdag 9 juni 2017.
Geacht College,
De VVD Limburg staat voor een open innovatieve en duurzame Limburgse
economie. De landbouwsector heeft daarbij altijd de bijzondere aandacht
voor de VVD. Met het oog op vergrijzing van landbouwbedrijven en het
probleem om een geschikte opvolger te vinden vindt de VVD dat, indien
passend binnen bestaande kaders, nieuwe bedrijven zich binnen de
provinciegrenzen mogen vestigen. Naar aanleiding van het artikel ‘Braboboeren niet welkom in Limburg’ wordt gesteld dat boeren van buiten de
provinciegrens niet welkom zijn in Limburg hebben wij de volgende vragen:

1. Volgens het artikel in Dagblad de Limburger van 9 juni jl. legt de provincie
Noord-Brabant veeboeren veel strengere regels op dan de provincie
Limburg. Ook wil Brabant deze regels aanscherpen. Hierdoor vreest
Limburg een toestroom aan Brabantse boeren.
In hoeverre heeft Gedeputeerde Staten nagedacht om de nieuwe
Brabantse regels ook in Limburg toe te passen? Zo niet, waarom niet?
2. Als men 'vluchtende' Brabantse boeren niet zou weren gaat dit volgens
gedeputeerde Mackus ten koste van de ontwikkelmogelijkheden van de
Limburgse boeren.
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http://www.limburger.nl/cnt/dmf20170608_00041655/brabo-boer-niet-welkominlimburg?utm_source=1limburg&utm_campaign=redactionele_verwijzing&utm_me
dium=article_link&utm_content=Grens%20dicht%20voor%20Brabantse%20boeren

a. In hoeverre strookt dit 'inreisverbod' voor Brabantse boeren met de vier
vrijheden welke in Europees verband zijn afgesproken:
- Vrij verkeer van goederen
- Vrij verkeer van personen
- Vrij verkeer van diensten
- Vrij verkeer van kapitaal
b. Op welke grond c.q. wijze wilt u deze boeren in Limburg weigeren?
3. In het artikel wordt aangegeven dat de westkant van Noord- en MiddenLimburg en Zuidoost-Brabant één regio zijn op het gebied van dierrechten.
Betekent dit dat er in deze regio verschillende regelgeving wordt toegepast
naar aanleiding van de geografische ligging van een landbouwbedrijf? Zo ja
hoe werkt dit in de praktijk?
4. Hebben de provincie en/ of de Limburgse gemeenten gebieden in
Limburg aangewezen waar landbouw en/ of veeteelt verder ontwikkeld kan
worden? Indien ja, om welke gebieden gaat het en voor welk soort
landbouw gaat het. Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,
namens de VVD-fractie,
Herman Nijskens

