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Landbouwbedrijven - Aankoop noodgeneratoren - Steun
Zowat elke economische sector maakt zich zorgen over de gevolgen van een mogelijke
stroomuitval.
De
belangenorganisaties
van
de
landbouwers
organiseren
informatievergaderingen en geven via vakbladen tips om die uitval op te vangen en
schade nauwkeurig op te lijsten. Een (nood)aggregaat blijkt het meest betrouwbare
apparaat om stroom te leveren tijdens periodes van uitval.
Wel wordt er de landbouwers op gewezen bij aankoop dat type te kiezen dat aansluit op
de specifieke bedrijfsvoering. Daarnaast moet ook de elektrische installatie van een
bedrijf afgesteld worden in geval van aankoppeling van een generator.
Voor bepaalde landbouwbedrijven, waaronder de varkenskweek,
onverwachte investering opnieuw een streep door de rekening.

betekent

deze

Hoe beoordeelt de minister de aanbeveling om noodgeneratoren aan te schaffen?
Voorziet de minister in bijkomende steun bij adviesverlening, aankoop en installatie?
Waarom wel/niet?

JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD

op vraag nr. 19 van 30 september 2014
van JAN VAN ESBROECK

Vandaag stelt er zich mogelijk een algemeen probleem van stroomuitval, maar
op bedrijfsniveau heeft dit probleem zich altijd al gesteld. In de intensieve
veehouderij, en dit zowel op varkens-, pluimvee- en vleeskalverbedrijven,
moest het uitvallen van stroom te allen tijde kunnen opgevangen worden. Het
langdurig uitvallen van ventilatie kan voor grote verliezen zorgen. In die
context was het bezit van een noodstroomgenerator altijd al aan te bevelen.
Veehouders die investeerden in een noodstroomgenerator en die voldeden aan
de algemene voorwaarden voor het verkrijgen van steun, werden altijd
gesubsidieerd. De investering werd gerangschikt als een investering gericht op
dierenwelzijn in die zin dat ze noodzakelijk was om permanent voor een
gepast stalklimaat te zorgen en om sterfte te voorkomen.
Die regelgeving loopt af en wordt vervangen door een nieuwe waarbij het
beschikbare budget en de selectiecriteria bepalend zijn voor het verkrijgen
van steun.

