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Samenvatting
Op 27 augustus 2013 heeft de provincie Noord-Brabant de Uitvoeringsagenda
Brabantse Agrofood 2020 (UBA), met daarin opgenomen het Innovatieprogramma
Agrofood, vastgesteld. Met de UBA wordt een aanzet gegeven om samen met de
partners de ambitie van Brabant om “tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s in
Europa te behoren” te realiseren. Op basis van de voortgang en actuele inzichten over
autonome ontwikkelingen wordt de agenda regelmatig herijkt en is de verwachting dat
deze uitgroeit tot een gezamenlijk document van alle partners.
Met Provinciale Staten is afgesproken dat zij zullen worden geïnformeerd over de
voortgang. Deze rapportage geeft invulling aan dit verzoek.

Bereikte resultaten in 2013/2014
Structuurvisie, Verordening Ruimte en de Brabantse Zorgvuldigheidsscore vastgesteld en
geïmplementeerd
Een aantal beleidswijzigingen uit de afgelopen periode is opgenomen en onderbouwd in
de in 2014 vastgestelde herziening van de Structuurvisie en verder vorm gegeven in de
Verordening Ruimte 2014 en de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Een
door de provincie getrokken implementatieteam heeft de gemeenten en
omgevingsdiensten de afgelopen tijd goed kunnen ondersteunen en toerusten voor de
toepassing van de nieuwe regelgeving.
Vele samenwerkingsvormen zijn verder op- en uitgebouwd
De Stuurgroep Brabant Beraad is in januari 2014 ontstaan en is meerdere keren bij
elkaar gekomen. Het Brabant Beraad is gecontinueerd en heeft over het jaar verdeeld
een aantal themabijeenkomsten gehouden.
In de Peelhorst werken veel partijen op constructief niveau samen om problemen op te
lossen en innovatieve ideeën te ontwikkelen.
Het urgentieteam, Brabantse kennisnetwerk zoönose, Agri Meets Design en internationale
samenwerking vanuit het LIB zijn andere voorbeelden voor (beginnende) samenwerking.
Uitwerken Verbeterplannen is gestart
De gemeenten hebben de aanpak van de urgentiegebieden actief opgepakt. De
provincie faciliteert het urgentieteam. Voor Sint-Michielsgestel en Moergestel zijn
verbeterplannen vastgesteld en een aantal verbeterplannen zijn in de afrondende fase.
Uitvoering Innovatieprogramma Agrofood is gestart
De Provincie is in 2014 gestart met de uitvoering van het Innovatieprogramma, o.a. door
samen met de relevante partners (BOM, Agri Food Capital, Food Tech Park Brainport en
ZLTO en LIB) afspraken te maken over inzet van makel- en schakelcapaciteit met
betrekking tot ondersteuning van goede ondernemersinitiatieven en in breder verband te
bekijken hoe we als samenwerkende partijen het aanjagen van innovaties beter kunnen
stroomlijnen. Wij organiseren themabijeenkomsten om crossovers te stimuleren. De nadruk
lag op het organiserend vermogen.

Conclusie
In het afgelopen jaar heeft de provincie – samen met haar partners – gezorgd voor een
stevige basis voor de uitvoering van de UBA. Een aantal randvoorwaarden zoals wet- en
regelgeving, financiën en menskracht zijn geregeld. Ook hebben de gezamenlijke
partners een aantal stappen kunnen zetten richting een verdergaande samenwerking.
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Wat kan beter?
Versterking Draagvlak partners
Het is belangrijk dat er bij de partners en andere betrokkenen meer draagvlak gaat
ontstaan voor het realiseren van de ambitie van Brabant.
Verdieping en verbreding Samenwerking nodig
De Stuurgroep en het Brabant Beraad zijn nog erg afhankelijk van het initiatief van de
provincie en de agenda wordt door de partners nog niet gedragen als een gezamenlijke
agenda.
Het komen tot een andere wijze van samenwerking vergt tijd en geduld. Burgers, boeren,
ondernemers en overheden moeten wennen aan hun nieuwe rol. Het provinciaal bestuur
en de organisatie moeten zich daarvan bewust zijn en – waar nodig – bestuurlijk en
ambtelijk durf tonen.
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Inleiding

1.1 Aanleiding
Op 27 augustus 2013 is de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood (UBA) door
Gedeputeerde Staten vastgesteld en met een Statenmededeling (3462183) toegezonden
aan Provinciale Staten. Op basis van de voortgang en actuele inzichten over autonome
ontwikkelingen wordt de agenda regelmatig herijkt en is de verwachting dat deze
uitgroeit tot een gezamenlijk document van alle partners.
Met Provinciale Staten is afgesproken dat zij zullen worden geïnformeerd over de
voortgang. De voorliggende rapportage voldoet aan dit verzoek en geeft inzicht over de
voortgang sinds de vaststelling van de UBA tot oktober 2014.
Ook is in de UBA aangegeven dat wij jaarlijks met de gezamenlijke partners willen
bespreken hoe ver wij op weg zijn om te behoren tot de slimste en duurzaamste
Agrofoodregio’s van Europa. Begin volgend jaar is een goed moment om samen de
voortgang te bespreken. Deze Voortgangsrapportage zal vanuit de provincie dan
worden ingebracht als achtergrondinformatie.

Statenmededelingen
In een tweetal Statenmededelingen (3475566 + 3566258) van 10 september 2013 en
22 april 2014 is al eerder ingegaan op de stand van zaken van een aantal acties. In
maart 2014 is de Commissie TSP geïnformeerd over de stand van zaken van het
Uitvoeringsprogramma Agrofood.

1.2 Werkwijze en leeswijzer
Deze voortgangsrapportage geeft inzicht in de voortgang van de UBA en de (proces-)
resultaten van de provinciale acties. Daarbij is gekozen om de voortgang te beschrijven
vanuit het provinciaal perspectief en te reflecteren op de eigen provinciale rol bij de
uitvoering van de UBA. Inhoudelijk is de beschrijving van de voortgang gebaseerd op de
analyse van alle acties uit de UBA. De daaruit verkregen informatie is verdiept door
gesprekken met de programmamanager Agrofood, het projectteam van de UBA, de
trekkers van de provinciale acties en de bij de acties betrokken beleidsmedewerkers.
Om de voortgang goed te kunnen duiden, worden eerst in hoofdstuk 2 de strategische
kaders met de uitgangspunten van de UBA, de inhoudelijke en de procesopgave van de
UBA geschetst.
Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de voortgang op hoofdlijnen. De aangegeven
nummers bij de acties wijzen naar de nummers van de acties in bijlage 1. Hierin zijn de
resultaten van de provinciale acties en de bijbehorende “Wat kan beter?” zijn
beschreven.
Daarnaast zijn als bijlagen (2) cijfers rond de ontwikkeling van de veehouderij en (3) een
beschrijving van de totstandkoming van het beleid bijgevoegd.
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2

Kaders en Uitvoering

2.1 Strategische Kaders
Brabant wil tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s van Europa behoren. De
ambitie heeft betrekking op de volledige keten van primaire producenten, hun
toeleveranciers (genetica, uitgangsmaterialen, feed), de verwerkers van voedsel en
andere agrarische producten, inclusief de verpakkingsindustrie, de logistiek en de Retail.
De belangrijkste kaders van Agrofood zijn vastgelegd in de Agenda van Brabant, het
Bestuursakkoord Tien voor Brabant, het Economisch Programma 2020 en het advies van
het Verbond van Den Bosch. De werkwijze uit het Koersdocument Stad en Platteland
wordt voor de uitvoering gevolgd, dat betekent versterken van de samenhang, de
participatie en de betrokkenheid, de overheid stuurt op het proces en er is ruimte voor
initiatieven.

Agenda van Brabant en Bestuursakkoord Tien voor Brabant
In de Agenda van Brabant wordt de ambitie uitgesproken om tot de Europese top van
kennis- en innovatieregio’s te horen. De provincie heeft een uitzonderlijke combinatie van
kennisintensieve bedrijven en hoogwaardig maak-industrie, van agrofood tot elektronica
en logistiek.
In het Bestuursakkoord Tien voor Brabant 2011- 2015 is Landbouw en Agrofood,
inclusief uitvoeringsagenda opgenomen als een van de speerpunten (UA4). Doelstelling
is het streven naar “ Een vitale agrofoodsector (maatschappelijk, economisch en
ecologisch) in een kwalitatief hoogwaardig landelijk gebied door Transitie in de
landbouw en nieuwe houdbare verdienmodellen.

Economisch Programma Brabant 2020
Ambitie van het Economisch Programma is behoren tot de Top-5 van de meest
innovatieve regio’s in Europa. Internationaal herkend worden als Europe’s heart of smart
solutions.
Zes clusters spelen daarbij een hoofdrol: Life Sciences & Health, Food & Nutrition, High
Tech Systemen en Materialen (inclusief Automotive en Solar), Logistiek, Biobased
Economy en Maintenance. Juist op het snijvlak tussen de clusters is veel innovatie te
realiseren.
Het Economisch Programma Brabant 2020 is gebaseerd op drie uitgangspunten:
1 Innoveren door focus op topsectoren, met sterke Brabantse clusters op weg naar de
Europese top.
2 De basis op orde. Dan gaat het niet alleen om het bevorderen van
ondernemerschap en proactief arbeidsmarktbeleid gericht op de kenniseconomie,
maar ook om ruimte voor bedrijvigheid en een goede bereikbaarheid.
3 Het bredere ecosysteem: niet-economische ontwikkelingen die bijdragen aan een
goed Brabants vestigingsklimaat en verbindingen leggen tussen economie en
bredere Maatschappelijke vraagstukken.
Een belangrijke uitdaging voor het Food cluster in de komende jaren is het verbeteren
van het organiserend vermogen. Ook kan worden gewerkt aan de koppeling tussen agro
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en food en de koppeling met andere clusters, andere regio’s en andere maatschappelijke
thema’s (gezondheid, gevarieerd eten, duurzame agrofoodketens, de
wereldvoedselproblematiek, enz.) Kansen ontstaan ook nadrukkelijk binnen het
Foodcluster als in de toekomst sterker wordt gewerkt aan valorisatie vanuit de market-pull
gedachte.

Besluit over het Advies van Van Doorn en het Verbond van Den
Bosch ‘Al het vlees duurzaam’
Uitgangspunt in het advies is de integrale, ketenbrede aanpak. De beweging die de hele
voedselkolom moet maken is een ingrijpende: een definitieve keuze voor duurzaam
geproduceerd vlees. De Commissie Van Doorn hecht veel waarde aan lokaal draagvlak,
de verbinding tussen veehouder en zijn directe omgeving moet weer worden hersteld.
Het streven is dat in 2020 nog enkel duurzaam geproduceerd vlees in de winkels ligt.

2.2 Uitvoering
Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood (UBA)
De UBA is in 2013 vastgesteld. Hiermee werd een aanzet gegeven om samen met de
partners de genoemde Brabantse ambitie te realiseren.
De UBA omvat acties om duurzaamheid en vernieuwing te realiseren in de hele
agrofoodketen. De acties komen voort uit de aanpak van de commissie van Doorn
(inclusief verbreding naar glastuinbouw en melkveehouderij), uit de denklijn Transitie naar
een zorgvuldige Veehouderij 2020 (uit het PS-dossier van 22 maart 2013) en uit het
Innovatieprogramma voor de gehele agrofoodcluster (een uitwerking van het Economisch
Programma Brabant). Zodoende voorziet de uitvoeringsagenda in een totaalbeeld aan
maatregelen die nodig zijn om de ambities waar te kunnen maken.
Verandering moet plaatsvinden langs vier sporen: heldere kaders, samenwerking, het
saneren van knelpunten en herwinnen van vertrouwen.
Daarbij is de uitvoeringsagenda geen statisch document dat eenmalig wordt vastgesteld.
Aan de hand van de voortgang wordt de agenda regelmatig herijkt. Het is ook de
ambitie om de gezamenlijkheid van de agenda verder vorm te geven.

Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020 (uitwerking
Economisch Programma)
Het Innovatieprogramma Agrofood is een uitwerking van het Economisch Programma en
onderdeel van de UBA. Met het Innovatieprogramma wil Brabant enerzijds de huidige
economische toppositie en het concurrentievermogen van het Brabantse Agrofoodcluster
vernieuwen en versterken. Anderzijds beoogt het programma een bijdrage te leveren aan
de transitie van de primaire sector naar een vitaal, duurzaam en maatschappelijk
gewaardeerd onderdeel van de agrofoodcluster met focus op kwaliteit en toegevoegde
waarde.
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2.3 Middelen
Voorjaarnota/Najaarsnota 2014
In de voorjaarsnota van 2014 hebben Provinciale Staten voor de uitvoering van de UBA
in totaal 9,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de jaren 2014 en 2015.
In de najaarsbrief 2014 is aanvullend 3 miljoen euro voor 2015 beschikbaar gesteld
naar aanleiding van de motie urgentiegebieden. Laatstgenoemd bedrag is bedoeld om in
2015 en verder financiële ondersteuning te kunnen bieden bij het realiseren van
oplossingen in urgentiegebieden. In onderstaande figuur zijn de genoemde middelen
weergegeven.
Na 2015 zijn er geen middelen meer beschikbaar. Te zijner tijd moet hier nieuwe
besluitvorming over plaatsvinden. Over de voortgang van de besteding van de middelen
zal via het reguliere traject van begroting en verantwoording worden gerapporteerd.

Afbeelding 1: Beschikbare provinciale financiële middelen UBA voor 2014/2015 (in mln euro)
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Voortgang UBA

3.1 Hoofdopgave
Onze ambitie is om te ontwikkelen naar een van de meest duurzame en slimme
agrofoodregio’s in Europa en een speler van wereldformaat. Daarbij hoort een sterk,
innovatief, agrofoodcluster. Wij willen een primaire sector die stevig verankerd is in de
agrofoodcluster, maar die wel duurzamer produceert, beter landschappelijk is ingepast
en maatschappelijk wordt gewaardeerd.
Daarbij beschouwt de provincie het realiseren van samenwerking en het (her-) winnen
van vertrouwen als zelfstandige procesresultaten

3.2 Inhoudelijke Resultaten
De Voortgangsrapportage is voor een groot deel gebaseerd op de analyse van de in de
UBA opgenomen acties. De volgende paragrafen geven inzicht in de voortgang van de
belangrijkste inhoudelijke resultaten bij de realisatie van de UBA tot nu toe. De rol van de
provincie is daarbij wisselend.
3.2.1 Heldere Kaders
De provincie zet nadrukkelijk in op heldere kaders en vereenvoudiging van wet- en
regelgeving. In de UBA zijn de aanpassingen van de Structuurvisie ruimtelijke
ontwikkeling, de Verordening ruimte en de BZV-regeling als actie benoemd.
Beoogd Resultaat
Structuurvisie/Verordening Ruimte: Verwerking van beleidswijzigingen vanwege besluitvorming op
22 maart 2013 (denklijn Transitie naar een zorgvuldige veehouderij) en het Advies van Doorn in
samenhang met het Koersdocument Stad en Platteland.
Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV): Bevordering zorgvuldigheid (duurzaamheid)
van veehouderijbedrijven ten aanzien van mens, dier en fysieke leefomgeving. De systematiek
bevat een norm (te behalen score) om te kunnen uitbreiden die periodiek wordt opgehoogd om zo
verder gaande transitie aan te jagen.
Rol van Provincie
Vastleggen van Kaders waarbinnen de transitie naar de meest duurzame en innovatieve agrofood
plaats kan vinden.
Structuuurvisie/ Verordening : Provinciale Acties: C2 t/m C8, C14, C15, C17, C18
BZV: Provinciale Acties: B19, C10
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Wat gaat goed?

Herziening Structuurvisie ro en Verordening ruimte vastgesteld
De Partiële Herziening van de Structuurvisie ro 2010 is in februari 2014 door Provinciale
Staten vastgesteld en in maart in werking getreden. In de herziening is onder andere het
beleid voor de transitie naar zorgvuldige veehouderij opgenomen en onderbouwd. De
Verordening ruimte is in februari/maart 2013 vastgesteld.
Er zijn nadere regels gesteld voor uitbreidingen. Vanaf nu is een veehouder verplicht om
de omgeving te betrekken bij het opstellen van nieuwe plannen. Ook zijn er cumulatieve
normen gesteld aan geur en fijn stof, ter voorkoming van het ontstaan van overlast. Om
de gemeenten te ondersteunen bij de toepassing van de nieuwe regelgeving heeft de
provincie samen met gemeenten en omgevingsdiensten een implementatieteam opgericht.
BZV-regeling 1.0 in werking, BZV 1.1 in voorbereiding
De BZV 1.0 is in februari 2014 vastgesteld en sinds maart 2014 in werking. De partners
in het Brabant Beraad zien de BZV als hùn instrument. De ondernemers kunnen nu
duurzaamheids- en innovatiepunten voor uitbreiding verdienen. Op deze wijze wordt het
welzijn van dieren en mensen, duurzame leefomgeving en de productie van gezond
voedsel bevorderd.
Ondernemers kunnen scoren op de pijlers inrichting en omgeving, certificaten en
innovatie. Voor de behandeling van de laatste pijler is het Panel Zorgvuldige Veehouderij
opgericht. Het panel heeft een beoordelingskader opgesteld en de eerste innovatieve
stalsystemen zijn beoordeeld.
Intussen zijn de eerste vergunningen op basis van de nadere regeling verstrekt. Sinds
8 oktober 2014 is de webapplicatie BZV beschikbaar, waarmee BZV aanvragen worden
ingediend en gemonitord.
De BZV 1.1 is in voorbereiding en treedt medio 2015 in werking. Dan is ook een
beknopte evaluatie van versie 1.0 beschikbaar.
Wat kan beter?

BZV: Handelingsperspectief pluimveehouders
De pluimveehouders zien nog onvoldoende handelingsperspectief voor hun sector. Versie
1.1 heeft mede tot doel hier verbetering aan te brengen.
3.2.2 Ondersteuning van de transitie
3.2.2.1 Sluiten van Kringlopen
Beoogd resultaat
Bevordering van de uitvoering van het advies van het Verbond van Den Bosch door een
gecoördineerde ketenaanpak gebaseerd op een zorgvuldige bedrijfsvoering.
Vergroting potentie van gezamenlijke energieopwekking en nutriententerugwinning en sluiting
mineralenkringlopen. Daarmee ook de realisatie van water- en natuurdoelstellingen versnellen.
Rol van provincie
Deelnemer en medetrekker
Provinciale Acties: A22, B8, C9, C12
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Wat gaat goed?

Samenwerking Ketenpartners
Op landelijk niveau zitten de ketenpartners aan tafel. De provincie heeft daarbij een
verbindende rol. De partners zijn gezamenlijk aan het werk met de uitwerking van de
kringlooptoets op basis van kwalitatieve criteria of maatregelen die bijdragen aan sluiten
van kringlopen.
Pilot Fosfaataanpak
De provincie heeft samen met de partners eerste stappen gezet om de hoeveelheid
fosfaat in de bodem te reduceren en te komen tot het sluiten van een mineralenkringloop:
In de Pilot Westelijke Langstraat is een test met nieuwe gewassen als middel om fosfaat
uit de grond te halen in uitwerking. Daarnaast is in het Deltaplan agrarisch waterplan de
fosfaataanpak nadrukkelijk opgenomen.
Wat kan beter?

Pilot synergie mest en afvalwaterzuivering stopgezet .
Een proefproject (Spinder, Tilburg) om de synergiemogelijkheden tussen mestverwerking
en afvalwaterzuivering is stopgezet vanwege de vrees van het ontstaan van
maatschappelijke weerstand hiervan, gerelateerd aan het onderwerp ”mest”.
3.2.2.2 Gezondheid
Gezondheid is een belangrijk item in de transitie naar duurzame Agrofood. Het is een
onderwerp dat door alle thema’s heen loopt. Zowel binnen fysieke en maatschappelijke
inpassing, sluiten van kringlopen als innovatie zijn er vraagstukken rond gezondheid.
Beoogd Resultaat
Verminderen effecten van veehouderij op gezondheid.
Bevorderen van de gezondheid van mens, dier en omgeving
Rol van Provincie
Trekkende rol ten aanzien van eigen beleid.
Gezondheidsbevordering: Verantwoordelijkheid ligt bij de GGD en de gemeenten De provincie
heeft een stimulerende rol
Provinciale Acties: A24 , A26, A27, A32 +A33
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Wat gaat goed?

Stappen richting vermindering effecten van veehouderij op gezondheid gezet
Voorbeelden hiervoor zijn terug te vinden in de BZV, Aanpak urgentiegebieden en het
operationaliseren van het endotoxine-kader met norm van 30 EU/m3.
Ook zijn gezondheidsmaatregelen opgenomen in certificaten veehouderij en is er
onderzoek naar Veehouderij en Gezondheid Omwonenden. Daarnaast is de provincie
betrokken bij de oprichting van een Landelijk kennisplatform Gezondheid en Veehouderij
en heeft de provincie bijgedragen aan (kennis-) bijeenkomsten over gezondheid een
veehouderij.
Samenwerking humane en veterinaire gezondheid versterkt
De samenwerking tussen huisartsen en dierenartsen is versterkt mede doordat zij nu
samen zitting hebben in het Brabantse Kennisnet Zoönosen. Er vindt meer uitwisseling
plaats van kennis over de van dier naar mens overdraagbare ziekten.
Wat kan beter?

Gezond voedsel
De UBA bestrijkt meer dan de veehouderij. De relatie tussen voeding en gezondheid is
sterk: Een gezond voedingspatroon kan de gezondheid bevorderen en ziekten
voorkomen. Meer aandacht voor dit onderwerp is wenselijk.
Verbinding Stad en Platteland
Een betere verbinding tussen stad en platteland, burgers en boeren is essentieel voor de
maatschappelijke inpassing van de landbouw in de volle breedte. Initiatieven op dat
terrein verdienen de aandacht. Ook belangrijk zijn innovatieve ketenverbanden (Agro
breed) die er in slagen om zorgvuldig te produceren en daarmee een positieve bijdrage
te leveren aan de volksgezondheid met daarbij het realiseren van een goede prijs van
het product.
3.2.2.3 Randvoorwaarden
Een aantal activiteiten van de UBA is gericht op het scheppen van randvoorwaarden die
de transitie van de Brabantse Agrofood moeten ondersteunen. Het gaat hier om het
inrichten van de organisatie, communicatie en de monitoring en het inzetten op
evenementen. Voor alle activiteiten geldt dat zij niet specifiek gekoppeld zijn aan een
inhoudelijk thema.
Beoogd Resultaat
Het realiseren van randvoorwaarden ten behoeve van de uitvoering van de UBA, zoals het creëren
van inzicht over de stand van zaken (monitoring), communicatie, financiën, en menskracht.
Rol van Provincie
Faciliterend en stimulerend.
Provinciale Acties: A2, A17, B4, B20, C13 +C19
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Wat gaat goed?

Communicatie
Plan en acties
In opdracht van de provincie is ook een communicatieplan voor Agrofood uitgewerkt dat
zich richt op het creëren van bewustwording rondom het nut en de noodzaak van een
transitie in de agrofoodsector. Er wordt vooral ingezet op netwerkcommunicatie waarin
partijen samengebracht worden, geïnspireerd worden en waar mogelijk gefaciliteerd
worden in hun zoekproces naar een duurzamer landbouw– en voedselsysteem.
De communicatie rondom de UBA – inmiddels omgekat naar Brabantse Agrofood maakt gebruik van een herkenbare huisstijl die door partijen, werkend aan de UBA, is
omarmd. Er is, voor diverse doeleinden, een heel scala aan communicatiemiddelen
ontwikkeld.
Online communicatie
De provincie heeft – in overleg met een aantal partners – het digitale platform
www.Brabantse-agrofood2020.nl ingericht. Verschillende netwerken presenteren zich op
dit ‘open podium’. Het platform fungeert als een draaipunt waar alle UBA2020
communicatie samenkomt of verspreid wordt en vormt als het ware een etalage voor
goede initiatieven.
Voor verspreiding van de centrale boodschap is sterk ingezet op de toepassing van
sociaal media, en dan met name Twitter. Op heel beperkte schaal wordt offline
communicatie ingezet, in de vorm van brochures en flyers.
Best Practices
Rondom grote onderwerpen hebben er een aantal evenementen en acties
plaatsgevonden. Een belangrijk nog uit te voeren actie betreft de uitreiking van De Pluim
aan organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke transitie.
Maandelijks wordt een Agropluim uitgereikt om goede initiatieven binnen de transitie
agrofood te waarderen.
Wat kan beter?

Uitdragen gezamenlijke boodschap
Het betrekken van partners bij het uitdragen van een gezamenlijke boodschap vergt veel
overtuigingskracht, tijd en geduld. Hierin is dan ook nog een slag te maken.
3.2.3 Aanpak Urgentiegebieden
In het Brabant Beraad hebben de partners afgesproken dat de gemeenten de
verantwoordelijkheid nemen voor de aanpak van urgentiegebieden. De Stuurgroep van
het Brabant Beraad heeft opdracht gegeven aan een ‘urgentieteam’, samengesteld vanuit
diverse partners, om de gemeenten hierbij te ondersteunen.
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Beoogd resultaat
Met de aanpak voor de urgentiegebieden ervoor zorgen dat er in 2020 geen overbelaste situaties
meer zijn in relatie tot veehouderij. De knelpunten worden hiervoor geïnventariseerd en in onderling
samenspraak opgelost.
Rol van Provincie
Ondersteunen van de gemeenten bij de aanwijzing van urgentiegebieden en het opstellen en
uitvoeren van verbeterplannen
Provinciale Acties: Geen, provincie ondersteunt
Wat gaat goed?

Aanpak Urgentiegebieden
De gemeenten hebben de aanpak van de urgentiegebieden actief opgepakt. Er zijn grote
verschillen in de aanpak maar de aanpak is steeds gericht op het oplossen van overlast.
De provincie faciliteert het urgentieteam. De betrokkenen doen in veel gevallen een
beroep op het urgentieteam. Op dit moment is het urgentieteam op circa 40 plekken
verspreid over ongeveer 22 gemeenten actief om betrokkenen te ondersteunen.
Verbeterplannen
Burgers, boeren en overheden verkennen de knelpunten en stellen samen het
verbeterplan op. Een aantal verbeterplannen zit in een afrondende fase en voor twee
urgentiegebieden - waarvoor het proces al eerder is gestart - in Sint-Michielsgestel en
Moergestel zijn intussen verbeterplannen vastgesteld door de betrokkenen. Op vijf
andere locaties zijn verbeterplannen in concept gereed.
Wat kan beter?

Vernieuwing brengt onzekerheden
Het is een vernieuwende werkwijze die leidt tot onzekerheden voor vele partijen. Om
toch slagvaardig te kunnen werken is bestuurlijk en ambtelijk durf nodig en oprechte
betrokkenheid van burgers en boeren.
Burgers moeten een gelijkwaardiger positie krijgen bij de aanpak en ondernemers en
overheden moeten zich niet verschuilen achter hun formele juridische positie.
3.2.4 Innovatie
Beoogd Resultaat
Uitvoeren van het Innovatieprogramma als onderdeel van het economisch programma.
Ondersteuning van duurzame en slimme Innovaties.
Rol van Provincie
Initiërend, faciliterend en stimulerend
Provinciale Acties: A 1, A 4, A 7, A 9, A10-2, A11, A34, B3-2 +C1
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Wat gaat goed?

Ondersteuning ondernemers met concrete initiatieven in de ontwikkelfase
De afgelopen periode heeft de provincie middelen en makel- en schakelcapaciteit
geregeld om innovatieve initiatieven te kunnen ondersteunen.
Over de beschikbare makel- en schakelcapaciteit maken wij afspraken over de
werkzaamheden door BOM, Agri Food Capital, Food Tech Park en ZLTO en LIB.
De Proeftuinregeling is uitgewerkt. Deze regeling bevordert het openstellen van
bestaande testfaciliteiten van onderzoekinstellingen en grotere bedrijven voor kleinere
bedrijven die deze faciliteiten zelf niet hebben. We zijn nu bezig om een koppeling te
maken met financiering vanuit de Europese programma’s
Vanuit het Innovatiefonds zijn intussen twee investeringen gehonoreerd. Een derde te
honoreren investering is in voorbereiding. Speciale aandacht in de komende periode
gaat uit naar financiering van agrotech bedrijven.
Realiseren Samenwerken
In de afgelopen periode heeft de provincie overleg tussen alle relevante intermediaire
partijen (KvK, Ondernemerslift+, REWIN, BZW en de 4 bovengenoemde partijen)
geïnitieerd en gecoördineerd. Door goede samenwerking van de betrokkene partijen
kunnen de activiteiten in de aanjaagfase goed gestroomlijnd worden.
De partijen zijn nu samen bezig met het organiseren van drie netwerkbijeenkomsten voor
ondernemers rondom de cross-over-thema’s Agrofood en technologie (onderdeel van
Food&Technology Week van FME), Biobased economy en Voeding en gezondheid.
Vanuit het Innovatieprogramma sluiten we aan bij andere beleidsthema’s en activiteiten.
Concreet kunnen genoemd worden Agri Meets Design op de Dutch Design week en
agrofood-programma activiteiten op het ICT-congres Connected Future 2014 (o.a. debat
smart farming)
Wat kan beter?

Systeeminnovatie noodzakelijk
Voor de transitie van de agrofoodketen richting 2020 zijn systeeminnovaties
noodzakelijk. Vernieuwende verbindingen zijn hiervoor essentieel. Hiervoor zijn
vernieuwende inzichten en mogelijk ook nieuwe partners nodig. Ook is het wenselijk om
optimaal aansluiting te zoeken bij de diverse fondsen (o.a. Groen Fonds, Breedband
fonds etc.)
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3.3 Procesresultaten
3.3.1 Samenwerking
Beoogd Resultaat
Bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisatie moeten samen gaan voor
de realisatie van de ambitie van Brabant om tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s van
Europa te behoren en echt samenwerken.
Daarbij dragen de partners een gezamenlijke boodschap uit los van de individuele belangen.
Rol van Provincie
Inzet van de provincie is het bij elkaar brengen van belangen en het ondersteunen van het
gezamenlijke proces.
Provinciale Acties: A10, A24 , A 26, A27, A32, B1, B17
Wat gaat goed?

Opbouw organisatie Brabant Beraad
Het Brabant Beraad is gecontinueerd en heeft besloten vanaf 2014 niet een keer per jaar
bij elkaar te komen, maar over het jaar verdeeld een aantal themabijeenkomsten te
houden. In januari 2014 stonden de Verordening ruimte en de BZV centraal. In april
2014 is van gedachten gewisseld over gezondheid. Een volgend Brabant Beraad is
voorzien aan het begin van 2015.
Inhoudelijk is in het Brabant Beraad overeenstemming bereikt over een aantal
uitwerkingen van acties in de UBA 2020 zoals de Verordening ruimte en de BZV.
De Stuurgroep Brabant Beraad is in januari 2014 ontstaan en is meerdere keren bij
elkaar gekomen.
Verschillende Samenwerkingsvormen op- en uitgebouwd
Op tal van onderdelen van de UBA is ingezet op de op- en uitbouw van
samenwerkingsverbanden. Voorbeelden hiervoor zijn het urgentieteam, Brabantse
Kennisnetwerk Zoönose en het inzetten van makel- en schakelcapaciteit in het
Innovatieprogramma.
In het netwerk de Peelhorst (regionale schaal) werken veel partijen op lokaal niveau
constructief samen om bijvoorbeeld te komen tot het oplossen van problemen of het
ontwikkelen van nieuwe innovatieve ideeën. Dit zich steeds verder ontwikkelende netwerk
draagt steeds meer bij aan de onderlinge kennisdeling. De opgedane leerervaring uit de
pilot wordt intussen concreet gebruikt bij beleidsvorming, wijze van samenwerking en de
aanpak van concrete knelpunten.
Vanuit agrofood en vrijetijdseconomie zijn de bestaande netwerken met elkaar
verbonden. Vanuit Breedband is verbinding gezocht met de agrarische sector en is de
agrofood agenda onderdeel bij de jaarlijkse conferentie. Door Agri Meets Design is sterk
ingezet op de verbindingen tussen agrarische vraagstukken en design thinking
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Verbinding met andere overheden versterkt
Bij de uitwerking van de kaders is al voor vaststelling door het Implementatieteam met de
gemeenten en omgevingsdiensten een intensief traject gevolgd voor invulling en
afstemming van deze kaders. Het Implementatieteam ondersteunt de gemeenten en
omgevingsdiensten bij de toepassing van de regels.
Met andere provincies loopt er een uitwisselingstraject om samen de transitie vorm te
geven en uit te voeren. Dit vindt ook plaats via de landelijke Uitvoeringsagenda
Duurzame Veehouderij waar Brabant het IPO zowel bestuurlijk als ambtelijk
vertegenwoordigd.
Met de drie meest betrokken ministeries EZ, I&M en VWS is er intensief bestuurlijk en
ambtelijk contact over de transitie.
De afgelopen periode heeft de provincie ook steeds meer verbinding met het Parlement
gezocht. Zo zijn 2e Kamerleden tijdens een hoorzitting uitgebreid geïnformeerd over de
Brabantse Aanpak en worden er werkbezoeken georganiseerd.
Daarnaast is internationale samenwerking gezocht vanuit het LIB en Europese
programma’s en handelsmissies naar onder meer China en Italië.
Wat kan beter?

Versterking draagvlak ambitie van Brabant
De verschillende partijen kijken nog vooral vanuit hun eigen belang en niet vanuit een
gezamenlijke visie. Dit bemoeilijkt het vinden van oplossingen buiten de bestaande
marges. Het is daarom belangrijk dat er bij de partners een meer gezamenlijk draagvlak
gaat ontstaan voor het realiseren van de ambitie van Brabant.
Ontwikkelen eigen identiteit Brabant Beraad en Stuurgroep
Hoewel de partners regelmatig bij elkaar komen is het wenselijk om de samenwerking
nog verder te verdiepen en de verantwoordelijkheid hiervoor te verbreden naar de
partners. Het zou mooi zijn wanneer de Stuurgroep en het Brabant Beraad een eigen
identiteit ontwikkelen en op basis daarvan werken aan een duurzame en slimme
Agrofood.
Belang en urgentie van de Uitvoeringsagenda
De UBA wordt nog sterk gevoeld als een provinciale agenda waardoor bijvoorbeeld ook
de stuurgroep nog vooral reactief opereert.
Samenwerking tussen de verschillende programma’s /werkvelden
De stuurgroep richt zich nog niet op de totale breedte van de UBA. Dit omdat thema's als
wet- en regelgeving en BZV de afgelopen periode centraal stonden. Ook zal nog sterker
de verbinding tussen de verschillende beleidsvelden binnen en buiten de provincie
gezocht moeten worden.
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3.3.2 (Her-)winnen van Vertrouwen
Er is sprake van een oplopende spanning tussen boeren, burgers (consument en inwoner)
en overheden. Deze spanning wordt veroorzaakt doordat burgers in toenemende mate
overlast ervaren door de effecten van veehouderijen. Het onderlinge vertrouwen is sterk
afgenomen.
Beoogd Resultaat
Herstel van vertrouwen tussen boeren, burgers (consument en inwoner) en overheden.
Rol van Provincie
Faciliterend, stimulerend, ondersteunend
Provinciale Acties: Geen, provincie ondersteunt
Wat gaat goed?

Maatschappelijk dialoog in Structuurvisie/Verordening
In de verordening is de maatschappelijke dialoog als vast onderdeel opgenomen in de
verordening bij de aanvraag van een vergunning voor uitbreiding. Die verplichting zet
betrokkene aan het denken over het belang van dialoog, de wijze waarop een goede
dialoog gevoerd wordt en de waardering van de dialoog als toegevoegde waarde.
Vanuit meerdere instanties zij handreikingen voor het voeren van de dialoog opgesteld.
Het gesprek tussen de ondernemer en de omwonenden wordt bevorderd en zal op lange
termijn in belangrijke mate bij moeten dragen aan het herstel van onderling vertrouwen.

Praktijkervaring met maatschappelijk dialoog
Intussen is in samenwerking met partijen uit het Brabant Beraad een voorstel voor de
aanpak uitgewerkt en wordt praktijkervaring opgedaan zoals in het project “ondernemen
met de buren”.
Ook zijn er scholingstrajecten opgezet voor begeleiders van dialogen.
Wat kan beter?

Uitvoering maatschappelijk dialoog
In veel gevallen is het voeren van de dialoog nog geen vanzelfsprekendheid.
Ondernemers en burgers zullen moeten oefenen om hier vaardig in te worden. Een
ondernemer kan de maatschappelijke dialoog niet overlaten aan de agrarische adviseur.
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BIJLAGE 1: Voortgang provinciale acties (trekker provincie).
Provinciale acties per thema
OVERALL ACTIES
Actie

Beoogd resultaat

Voortgang en bereikt resultaat

Wat kan beter

A7

Voldoende middelen beschikbaar voor

Afgerond.

Continue zorg of de primaire sector goed

Investeren in

ondersteuning van ondernemers met goede

·

Er is 2 miljoen euro beschikbaar vanuit het

gebruik kan maken van de beschikbare

stimuleringsregelingen

initiatieven voor innovaties om deze tot

Innovatieprogramma Agrofood voor proeftuinen,

middelen.

(voor het aanjagen van

realisatie te brengen.

proeftuinregeling is in concept gereed. De regeling en

projecten en proeftuinen),

middelen zullen ondergebracht worden bij het nieuwe

Europese programma’s en

OP-Zuid en POP3-programma;

fondsen.

·

Agrofood-initiatieven kunnen aanspraak maken op het
provinciale Innovatiefonds van 125 miljoen euro;

·

Daarnaast zijn rijksmiddelen beschikbaar in het kader
van topsectorenbeleid en Europese middelen bij onder
andere OP-Zuid, POP3 en Interreg.

A10-1/B17

PNB organiseert jaarlijks een

In uitvoering.

Het Brabant Beraad is nog erg afhankelijk van

Jaarlijks organiseren van

Brabantberaad

(De stuurgroep van) Het Brabant Beraad heeft ervoor

het initiatief van de provincie. Het streven is

het Brabantberaad.

gekozen om in plaats van een jaarlijks (door de provincie

dat de Stuurgroep en de organisatie van het

Inrichten

te organiseren) Brabant Beraad, in te zetten op

Brabantberaad veel meer hun eigen identiteit

samenwerkingsmodel

themasessies verspreid door het jaar heen. In januari 2014

gaan krijgen met eigen initiatief.

voor de uitvoering van de

stond "Wet en regelgeving" centraal, in april

UBA.

"Gezondheid". In het najaar wordt nog een sessie
gehouden.
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OVERALL ACTIES
Actie

Beoogd resultaat

Voortgang en bereikt resultaat

Wat kan beter

B1

Door samenwerking over provincie- en

Doorlopend.

Partijen kijken vanuit hun eigen belang.

Samenwerking

landsgrenzen heen wordt innovatie

Op tal van onderdelen van de UBA wordt ingezet op

Hierdoor kunnen de oplossingen alleen binnen

organiseren tussen

versneld gerealiseerd: dit vergroot de

samenwerking zoals: de stuurgroep van het Brabant

de bestaande marges worden gevonden.

partijen binnen en buiten

kritische massa, bundelt inzet en verhoogt

Beraad, de samenwerking door intermediairs ter

Brabant.

de benuttingsgraad van faciliteiten.

ondersteuning van het innovatieprogramma, het
urgentieteam, het implementatieteam, kennisnetwerk
zoönosen, internationale samenwerking vanuit het LIB en
Europese programma's, handelsmissies naar onder meer
China en Italië.

B4

Er worden gezamenlijke projecten tot stand

In uitwerkingsfase.

Samenwerking op andere

Verbinden van agrofood

gebracht.

Vanuit agrofood en vrijetijdseconomie worden netwerken

programma's/werkvelden kan verder worden

met aangrenzend beleid,

met elkaar verbonden. Vanuit Breedband wordt verbinding

versterkt.

zoals: Brabant

gezocht met de agrarische sector en is agrofood een

Uitnodigend Groen,

programma onderdeel bij de jaarlijkse conferentie. Door

vrijetijdseconomie,

“Agri meets design” wordt sterk ingezet op de

breedband, Culturele

verbindingen tussen agrarische vraagstukken en ‘design

Hoofdstad 2018.

thinking’.

C13

Er wordt beleid en regelgeving gehanteerd

In initiatieffase.

Inzetten op

die inzet op het doel (bijv. dierenwelzijn)

·

doelvoorschriften bij

en niet het middel (bijv. hokgrootte).

De BZV is in werking getreden, het doel is een
puntenscore, het middel is aan de ondernemer..

regels en vergunningen.
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Actie

Beoogd resultaat

Voortgang en bereikt resultaat

C19

Ontwikkelingen in de veehouderij in beeld.

In verkennende fase.

Opzetten monitoring

·

ontwikkelingen
veehouderij.

Wat kan beter
Sneller bekend zijn van ontwikkelingen.

In april 2014 is de Rapportage Veehouderij 2012
vastgesteld;

·

Bij deze voortgangsrapportage zijn de laatste
ontwikkelingen in de bijlage opgenomen.

·

Intussen zijn stappen gezet om te komen tot een
verdere automatisering.
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AGROFOOD HEEFT TOEGEVOEGDE WAARDE
Actie

Beoogd resultaat

Voortgang en bereikt resultaat

Wat kan beter

A2

Nieuwe verbindingen en nieuwe netwerken

In uitvoering.

Gezamenlijke communicatiestrategie is in

Communicatie-activiteiten

waarin bedrijven, kennisinstellingen en

Communicatie-plan is gereed.

voorbereiding.

en community building

andere organisaties met partijen buiten hun

Netwerkbijeenkomst staat gepland in het

ontwikkelen en faciliteren.

cluster ervaringen uitwisselen over actuele

najaar van 2014.

thema’s, trends, kennis en producten.
A4

(Inzicht in de mogelijkheden tot) versterking

In uitwerkingsfase.

Haalbaarheids-

van de kennisinfrastructuur

Binnenkort start een onderzoek naar versterking van de

onderzoeken van

infrastructuur rondom marktinnovatie in opdracht van de

initiatieven voor

Provincie Noord-Brabant, Brabantse

versterken kennisinfra-

Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en AgriFoodCapital.

structuur.
A9/B2

Informatie-uitwisseling, afstemming en

In uitvoering.

Deels geregeld, deels vertraagd onder andere

Bestaande makel- en

samenwerking van activiteiten en middelen

BOM Business Development organiseert regelmatig

ten gevolge van nieuwe inkoopsystematiek van
de provincie Noord-Brabant

schakelcapaciteit en

dragen bij aan efficiëntere inzet, waardoor

overleg met AgriFoodCapital, FoodTechPark en ZLTO/LIB

middelen stroomlijnen en

ondernemers nog meer en beter

over afstemming van de makel- en schakelinzet en de

efficiënter inzetten.

ondersteund kunnen worden.

portfolio's. Daarnaast vindt uitwisseling plaats van
informatie en wordt op projectniveau zelfs samengewerkt.

A10-2

Uitvoeringsplatform innovatieprogramma.

In uitwerkingsfase.

Inrichten samenwerkings-

Uitvoering makel- en schakelwerkzaamheden via de

model voor de uitvoering

diverse intermediaire organisaties loopt. Een drietal

van het innovatie-

netwerkbijeenkomsten wordt georganiseerd rondom de

programma.

thema's Food &Technology, Voeding & Gezondheid en
Biobased Economy.
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AGROFOOD HEEFT TOEGEVOEGDE WAARDE
Actie

Beoogd resultaat

Voortgang en bereikt resultaat

Wat kan beter

A11

Vanuit het buitenland wordt meer

In uitwerkingsfase.

Samenwerking met partners blijft lastig.

Buitenlandse missies

geïnvesteerd in Brabant, en Brabantse

Handelsmissie naar China in 2014 (incl. follow up).

Daarom wordt nu een gezamenlijke strategie

inzetten om toegang te

bedrijven hebben betere toegang tot

krijgen op buitenlandse

buitenlandse markten (grotere export).

markten en inzetten op

Gunstigere marktkansen voor duurzaam

buitenlandse investeringen

geproduceerde agrofoodproducten.

opgezet.

in Brabant.
A16

Er is een actielijst opgesteld met kansrijke

Doorlopende actie.

Verkenning

acties voor de melkveehouderij en er is

Verkenning is uitgevoerd samen met stakeholders.

ontwikkelingen

vastgesteld welke van deze acties verder

Aandachtspunten hebben hun weg gevonden in de

melkveehouderij met

worden uitgevoerd/opgepakt.

Verordening ruimte 2014 en BZV en de verdere

experts en mogelijkheden

ontwikkeling rond sluiten van kringlopen. Ook in de

vervolgacties.

discussie over de vervolgontwikkelingen na afschaffen
melkquotering en introductie nieuwe melkveewet.

A18 (A19/A20)

Er is een actielijst opgesteld met kansrijke

Verkenning
ontwikkelingen
glastuinbouw met experts

In uitvoering.

Actielijst moet nog worden opgesteld.

acties voor de glastuinbouw en er is

Verkenning is uitgevoerd en heeft geleid tot het LEI-rapport

Provincie en TOM zijn samen trekker in

vastgesteld welke van deze acties verder

Verduurzamen en vernieuwen glastuinbouw Noord-

samenwerking met ZLTO. Door andere

worden uitgevoerd/opgepakt.

Brabant. Mogelijkheden en animo voor het opzetten van

prioriteiten bij alle organisaties zijn geen

en mogelijkheden

een regionaal netwerk Brabants glastuinbouwcomplex zijn

vervolgstappen gezet na het uitvoeren van de

vervolgacties.

bekend.

verkenning.
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AGROFOOD HEEFT TOEGEVOEGDE WAARDE
Actie

Beoogd resultaat

Voortgang en bereikt resultaat

A23

Inzicht op welke manier het advies Van

In initiatieffase.

Wat kan beter

Mogelijkheden

Doorn kan worden verbreed naar

Boomteelt wordt ontwikkeld in twee centra. Haren en

onderzoeken verbreden

boomteelt en gemengde bedrijfsvoering.

Zundert. Met de ZLTO is hierover afgestemd. Er is geen

Van Doorn naar boomteelt

specifieke opdracht voor het gemengde veehouderijbedrijf

en gemengd bedrijf.

aangezien er geen onderscheid gemaakt wordt naar
veehouderijsectoren. Deze zijn in Vr gelijk behandeld.

A34

Beïnvloeding wet- en regelgeving op

In verkennende fase.

Betrokkenheid partners verder stimuleren.

Inzet op lobby tbv

nationaal en Europees niveau om

Er is veel aandacht op nationaal en Europees niveau voor

Daarom wordt gewerkt aan een lobby

realisering doelstellingen

doelstellingen transitie zorgvuldige

de transitie naar een zorgvuldige veehouderij. De provincie

strategie.

transitie zorgvuldige

veehouderij te ondersteunen. Tevens

haakt hier zo veel mogelijk op aan en neemt zelf initiatief

veehouderij.

betrekken volksvertegenwoordigers en

richting onder andere provincies en Rijk.

bestuurders op nationaal en Europees
niveau om Brabantse ambities uit te
dragen.
B3-2

Voortdurende monitoring en bijstelling van

In verkennende fase.

Brede vertegenwoordiging van partners is voor

Instellen en faciliteren van

het Innovatieprogramma.

Platform wordt voorlopig nog niet ingesteld, aansluiten bij

het Innovatieprogramma van belang. Dit moet

een strategisch platform

bestaande gremia (zoals Brabantberaad), inzetten op

nog goed worden geregeld.

Inno-vatieprogramma. Dit

frisdenkers-sessies.

platform bewaakt de
koers van het programma.
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AGROFOOD HEEFT TOEGEVOEGDE WAARDE
Actie

Beoogd resultaat

Voortgang en bereikt resultaat

C1

Er is experimenteerruimte voor innovaties

In uitvoering.

Mogelijk maken van

die voortvloeien uit het

Initiatiefnemers met innovatieve ontwikkelingen in de

innovatieve

Innovatieprogramma.

veehouderij die door regelgeving belemmeringen

ontwikkelingen.

Wat kan beter

ondervinden, kunnen een beroep doen op het Panel
Zorgvuldige Veehouderij.

C2

Instrumentarium (waaronder ruimtelijke

Afgerond.

Afwegen regelgeving

regelgeving) draagt bij aan de

In de Verordening Ruimte (februari 2014) is onder andere

inzake glastuinbouw.

structuurversterking van de

het ruimtelijk beleid voor glastuinbouw geactualiseerd.

glastuinbouwsector in Brabant. Daarmee

Over enkele onderdelen van het ruimtelijk beleid vindt in

wordt gezorgd voor duurzame

het najaar 2014 en voorjaar 2015 nog overleg met

ontwikkelingsmogelijkheden voor de sector.

Provinciale Staten plaats.
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AGROFOOD IS GEZOND VOOR MENS, DIER EN OMGEVING
Actie

Beoogd resultaat

Voortgang en bereikt resultaat

Wat kan beter

A24

Gebruik maken van de kennis van “One

In uitwerkingsfase.

Op dit moment is de financiering nog niet

Met de “One-Health”

Health” instituten bij ontwikkeling beleid,

Het rijk is samen met de provincies bezig met de oprichting

helemaal rond. De verwachting is dat

kennisinstituten een

instrumenten en kaders.

van een landelijk kennisplatform Gezondheid en

voldoende middelen beschikbaar komen.

structuur met een advies-

Veehouderij. De vertegenwoordigers in het platform zijn

commissie opzetten.

onder andere de GGD, Omgevingsdiensten, RIVM en de
provincies. De Provincie Noord-Brabant is hierbij actief
betrokken.
In het najaar van 2014 wordt besloten over de oprichting.

A26

Helder of meetpalen gebruikt kunnen

In uitvoering.

Nagaan of het zinvol is

worden voor het monitoren van zoönosen.

De provincie heeft het onderzoek gefaciliteerd. Het

om voor het monitoren

onderzoek loopt op dit moment, er zijn op dit moment nog

van zoönosen gebruik te

geen tussenresultaten bekend. De verwachting is dat eind

maken van bestaande

2015 helder wordt of de meetpalen een geschikt

meetpalen (uit VGO

instrument zijn voor het monitoren van zoönosen (zie ook

onderzoek).

actie A30).

A27

De mogelijkheden van uitwisseling van

Doorlopend.

Onderzoeken

kennis en expertise op het gebied van

Aan de uitwisseling van kennis en expertise op het gebied

mogelijkheden

gezondheid zijn bekend en worden

van gezondheid hebben bijgedragen:

uitwisseling van kennis en

toegepast.

·

expertise op het gebied
van gezondheid.

de door het Brabantberaad georganiseerde
themabijeenkomst Gezondheid op 2 april 2014;

·

ontwikkeling digitale platform Brabantse Agrofood;

·

het delen van kennis over gezondheid heeft geleid tot
relevante activiteiten.
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AGROFOOD IS GEZOND VOOR MENS, DIER EN OMGEVING
Actie

Beoogd resultaat

Voortgang en bereikt resultaat

A32

Uitkomsten zijn bekend over welke

Afgerond.

Onderzoek doen naar het

mogelijkheden er zijn op het terugbrengen

De provincie heeft het proces om te komen tot een plan

terug-brengen van

van volksgezondheidsrisico's van geiten-

van aanpak gefaciliteerd. Het plan is opgesteld met als

volksgezond-heidsrisico's

en schapenhouderijen en de mogelijke

doel om via certificaten het risico uit de veehouderij terug

geiten- en schapenhoude-

beleidsinstrumenten daarop. Mogelijke

te brengen.

rijen en de mogelijke

input voor BZV.

Het plan van aanpak is uitgevoerd. Er ligt nu een voorstel

beleidsinstru-menten

Wat kan beter

voor opname van onderdelen in de BZV.

daarop.

Er wordt aan een vervolg gewerkt.

A33

Uitkomsten zijn bekend over welke

Doorlopend.

Onderzoeken van

mogelijkheden er zijn om emissie-

Het onderzoek is uitgevoerd en het rapport gepubliceerd.

mogelijkheden om

reducerende technieken te stimuleren.

De provincie heeft de mogelijkheden voor het stimuleren

integraal emissie naar de

van emissie-reducerende technieken

lucht reducerende

opgenomen/meegenomen in het PAS en het PMP.

technieken te verplichten.

Vervolgstap is om luchtwassers op te nemen in het nieuwe
Provinciaal Milieu Water Plan (PMWP). Richting Rijk is
gevraagd om aanpassing van betreffende regelgeving
(o.a. Besluit Huisvesting).

B20

Gezamenlijke inzet op projectrealisatie op

Inzetten op samenwerking

het gebied van verduurzaming.

bij de Uitvoerings-

Praktijkvoorbeelden zijn ontwikkeld.

In uitwerking.

organisatie Duurzame
Veehouderij (UDV).
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AGROFOOD IS GEZOND VOOR MENS, DIER EN OMGEVING
Actie

Beoogd resultaat

Voortgang en bereikt resultaat

C14

Versnelde adequate uitvoering van de

Doorlopend.

Zorgen voor verbeteren

verlening van goed handhaafbare

Via het Implementatieteam zijn gemeenten en

vergunningverle-ning

vergunningen.

omgevingsdiensten toegerust voor een adequate uitvoering

(inhoud en proces).

Wat kan beter

van de vergunningverlening en de verbinding met
handhaving. Voor 2015 is door het Bestuurlijk Platform
Omgevingsrecht (BPO) de “Transitie Zorgvuldige
Veehouderij” opgenomen als speerpunt voor de uitvoering
van VTH-taken. Verbeteringen in het proces van Nbwetvergunningverlening zijn doorgevoerd op basis van een
extern onderzoek.
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AGROFOOD SLUIT KRINGLOPEN
Actie

Beoogd resultaat

Voortgang en bereikt resultaat

Wat kan beter

A22

De mogelijkheden om binnen de keten

In initiatieffase.

Het gevoel van gezamenlijkheid en onderling

Verkennen welke rol de

nauwer te kunnen samenwerken zijn

De samenwerking met ketenpartners uit zowel agribusiness

vertrouwen in de keten blijft in deze fase een

provincie kan spelen om

bekend.

als retail krijgt structureel vorm, een samenwerking die door

aandachtspunt.

een nauwere

alle partijen meer en meer wordt gewaardeerd.

samenwerking binnen de

De inzet sluit, zowel voor de varkens-, pluimvee- als

(voedsel)keten te kunnen

melkveehouderij aan bij de aanpak zoals het Verbond van

ondersteunen.

Den Bosch die voorstaat, en zorgt voor een
doorontwikkeling van die aanpak, waarbij een actieve
verbindende rol voor de provincie is weggelegd.

B8

Versnelling van de realisatie van water- en

In uitvoering.

Fosfaataanpak

natuurdoelstellingen (PMWP).

·

Gelet op lopende initiatieven en acties is

Pilot Westelijke Langstraat is in uitwerking : test met

ervoor gekozen geen apart

verankeren in het

nieuwe gewassen als middel om fosfaat uit de grond

Uitvoeringsprogramma fosfaataanpak te

Uitvoerings-programma

te halen;

maken. De pilots DAW komen moeizaam van

In Deltaplan agrarisch waterplan (DAW) is de

de grond, mede door het nog niet beschikbaar

fosfaataanpak nadrukkelijk opgenomen.

zijn van financiering (o.a. POP). Een nieuw

agrarische reductie van

·

emissies.

plan van aanpak samen met waterschappen,
ZLTO en Cumela is in wording. Mogelijke start
begin 2015.
C9

Rijksoverheid verplicht ondernemers tot

Afgerond.

Opnemen beleid voor

verwerking van de mest. Vanuit vaststelling

Beleid is opgenomen in de Verordening ruimte

mestverwerking en –

Van Doorn, moet PNB beleid hiertoe

(februari/maart 2014).

vergisting in Verordening

voldoende mogelijkheden bieden.

Ruimte.
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AGROFOOD KETEN PAST IN DE OMGEVING
Actie

Beoogd resultaat

Voortgang en bereikt resultaat

A17

Mogelijk inzet verplichte vergroening als

Doorlopend.

Mogelijkheid onderzoeken

groen blauwe dienst terug laten komen in

om verplichte vergroening

POP 3.

Wat kan beter

GLB in te zetten als groen
blauwe diensten.
B19

Kwaliteitssysteem in de keten en de BZV

In uitvoering.

Er is nog geen keurmerk dat zorgvuldigheid

Zorgen voor aansluiting

sluiten goed op elkaar aan. Dit draagt er

De BZV sluit aan op veel in de markt bekende

volledig bestrijkt. EKO komt daar het dichtst bij

tussen BZV en

aan bij dat de zorgvuldige veehouderij

kwaliteitssystemen en keurmerken.

en heeft daarom al een uitzonderingspositie in

kwaliteitssystemen keten

beloond wordt met een eerlijke prijs.

de BZV. Streven is in 2020 wel dergelijke

en retail en deze parallel

volledige keurmerken te hebben zodat de BZV

opschroeven.

dan overbodig is.

C3

Ondernemers en omgeving zijn in gesprek

Afgerond.

Opnemen verplichte

over ontwikkelingen.

Dialoog is opgenomen in de Verordening ruimte

maatschappelijke dialoog

(februari/maart 2014). Vanuit meerder instanties zijn

in Verordening Ruimte.

handreikingen opgesteld.

C4

Voor alle veehouderijen gelden dezelfde

Afgerond.

Vaststellen bovengrens

ruimtelijke regels.

Bovengrens is opgenomen in de Verordening Ruimte

omvang alle veehouderij

(februari/maart 2014).

op 1,5 hectare.
C5

De ondernemer kan alleen bestaande

Afgerond.

Begrenzen op “bestaande

bebouwing uitbreiden als zijn/haar bedrijf

Begrenzing is opgenomen in de Verordening Ruimte

bebouwing”.

op basis van de BZV als voldoende

(februari/maart 2014). Om het beleid direct in werking te

duurzaam wordt gekwalificeerd.

laten treden, zijn voor de zorgvuldige veehouderij
rechtstreeks werkende regels opgenomen.
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AGROFOOD KETEN PAST IN DE OMGEVING
Actie

Beoogd resultaat

Voortgang en bereikt resultaat

Wat kan beter

C6

In de relevante regelgeving zijn

Doorlopend.

Het is voor de provincie van belang om na te

Creëren mogelijkheid voor

mogelijkheden voor maatwerk opgenomen.

In de Verordening Ruimte (februari/maart 2014) en de

gaan of de opgenomen mogelijkheden voor

maatwerk bij knelpunten

BZV zijn mogelijkheden voor maatwerk opgenomen, o.a.

maatwerk in de praktijk toepasbaar zijn.

bij zowel ontwikkelen als

via het Panel Zorgvuldige Veehouderij.

saneren.
C7

De zonering is voor LOG’s en

Afgerond.

Intrekken LOG’s en

verwevingsgebieden vervallen.

De integrale zonering uit de reconstructieplannen is niet

verwevings-gebieden.

langer opgenomen in de Verordening Ruimte
(febuari/maart 2014). De Reconstructiewet
concentratiegebieden is ingetrokken en de
reconstructieplannen zijn met ingang van 2 juli 2014
komen te vervallen.

C8

Er is een bouwstop voor geiten- en

Afgerond.

Verlenging bouwstop

schapenhouderijen tot de BZV voor deze

Provinciale Staten hebben in november 2013 besloten om

geiten- en schapenhouderij

sector operationeel is.

de bouwstop voor geiten- en schapenhouderijen niet te

met maximaal 1 jaar.

verlengen. Vanaf dat moment zijn alleen ontwikkelingen
van veehouderijen naar een zorgvuldige veehouderij
toegestaan. Inmiddels is de BZV in werking getreden (zie
actie C10).
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AGROFOOD KETEN PAST IN DE OMGEVING
Actie

Beoogd resultaat

Voortgang en bereikt resultaat

Wat kan beter

C10

Een beoordelingssystematiek voor de

Afgerond.

De pluimveehouders zien nog onvoldoende

Uitwerken van het

zorgvuldigheid (duurzaamheid) van

De BZV 1.0 is opgesteld en in februari 2014 door

handelingsperspectief voor hun sector. De

instrumentarium BZV.

veehouderijbedrijven ten aanzien van

Gedeputeerde Staten vastgesteld en in maart werking

Nederlandse Vakbond Varkenshouders heeft

mens, dier en fysieke leefomgeving. De

getreden. De partners in het Brabantberaad zien de BZV

in een civiele procedure de rechtmatigheid

systematiek bevat een norm (te behalen

als hùn instrument. Inmiddels is de eerste vergunning

van de BZV aangevochten.

score) om te kunnen uitbreiden die

gebaseerd op de BZV verleend. BZV 1.1 is in

periodiek wordt opgehoogd om zo verder

voorbereiding en treedt in het voorjaar van 2015 in

gaande transitie aan te jagen. (zie ook

werking.

BZV)
C12

Inzicht in de (on)mogelijkheden van een

In verkennende fase.

Nog onbekend of het instrument het gewenste

Uitwerking systeem van

gebieds- dan wel Brabantdekkend

Verkenning is afgerond. Dit geeft inzicht in de

effect heeft.

Staldering.

instrument. Er ontstaat een relatie tussen

mogelijkheden van staldering als instrument voor de

stallenbouw en mogelijkheid tot regionale

transitie naar een zorgvuldige veehouderij. Staldering is -

sturing op overbelaste situaties

mede met steun van provincie – in gemeente Deurne

(dieraantallen).Verbetering ruimtelijke

verkend en benaderd vanuit de ruimtelijke kwaliteit. Het is

kwaliteit.

onderdeel van discussie over het beleid voor het
buitengebied.

C15

De structuurvisie is aangepast aan de

Afgerond.

Aanpassen Structuurvisie

beleidswijzigingen naar aanleiding van

De Partiële Herziening van de Structuurvisie RO 2010 is in

Ruimtelijke Ordening

besluitvorming 22 maart 2013.

februari 2014 door Provinciale Staten vastgesteld en in
maart in werking getreden. In de herziening is onder
andere het beleid voor de transitie naar zorgvuldige
veehouderij opgenomen.
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AGROFOOD KETEN PAST IN DE OMGEVING
Actie

Beoogd resultaat

Voortgang en bereikt resultaat

Wat kan beter

C17

Inzicht in welke regelgeving aangepast

In verkennende fase.

De provinciale mogelijkheden zijn beperkt.

Bekijken welke

moet worden en deze vervolgens ook

·

regelgeving moet worden

aanpassen om de transitie (ook voor

tegen stilzitters (ondernemers die geen stappen gezet

aangepast (Verordening

stilzitters) te versnellen.

hebben en gaan zetten richting zorgvuldige

stikstof, beleid Natura

Hoe kun je bestaande regelgeving

veehouderij) die overlast veroorzaken;

2000/PAS, PMV,

toepassen.

·

activiteitenbesluit)

Er wordt vanuit bestaande regelgeving al opgetreden

De provinciale mogelijkheden vanuit regelgeving zijn
verkend (rapport Arcadis);

·

Mogelijkheden moeten vooral komen uit aanpassing
Rijksregelgeving (o.a. Besluit Huisvesting).

C18

Verbeterde naleving van de wettelijke

In verkennende fase.

Zorgen voor verbeteren

normen en legt de focus op achterblijvers.

Via het Implementatieteam worden gemeenten en

inzet toezicht en

omgevingsdiensten toegerust voor een adequate uitvoering

handhaving en deze inzet

van het toezicht en handhaving. Er is een verbinding

evalueren.

gelegd tussen bestemmingsplan, vergunning en de
handhaving. Voor 2015 is door het Bestuurlijk Platform
Omgevingsrecht (BPO) de “Transitie Zorgvuldige
Veehouderij” opgenomen als speerpunt voor de uitvoering
van VTH-taken. Ingezet wordt op versterken van het
naleefgedrag. Om de beschikbare capaciteit in te kunnen
zetten op de achterblijvers.

Overige acties
Voor een beschrijving van de acties die door andere partijen dan de provincie worden getrokken, wordt verwezen naar de bijlage (Matrix 2) van de
Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood. Via onderstaande link kan onder Documenten de integrale versie van de Uitvoeringsagenda worden bekeken:

Voortgang Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2013-2014

35

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-brabant.aspx

36

Voortgang Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2013-2014

BIJLAGE 2: Ontwikkelingen veehouderij
1. Relatie voortgangsrapportage
In bijgaande rapportage worden, mede om invulling te geven aan actie C-19 uit de UBA:
Opzetten monitoring ontwikkelingen veehouderij. de cijfers van de ontwikkelingen in de
veehouderij gepresenteerd. Het gaat daarbij om bedrijfsontwikkelingen en de
ontwikkeling in emissies van ammoniak, geur en fijn stof. Ook in de herziening van de
Structuurvisie RO De cijfers hebben een directe relatie met de beleidswijzigingen die zijn
doorgevoerd in de Verordening ruimte en zijn tevens van belang voor de aanpak
urgentiegebieden. Er wordt dit jaar geen rapportage opgesteld rond de deposities, dit
gebeurt om de twee jaar.

2. Algemene inleiding
De ontwikkelingen die uit de cijfers zijn op te maken zijn positief, over de grote lijn dalen
de emissies van zowel geur, ammoniak als fijn stof 1. Een aantal zaken is van belang voor
de verdere ontwikkeling van de veehouderij. Het gaat hierbij onder andere om de Svro
2014 en de Vr2014, de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV), de PAS, het
Besluit Huisvesting, de saneringsopgave van het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit, de wetsontwikkelingen rond melkveehouderij en de aanpak
urgentiegebieden. Deze beleidsmatige inzet heeft invloed op de verdere ontwikkeling
van emissies en deposities, deze zullen naar verwachting dalen. In de volgende
rapportage wordt dit in beeld gebracht.
De integrale zonering van de reconstructieplannen is in 2014 komen te vervallen. Het
Extensiveringsgebied “natuur” en “overig” is “beperkingen veehouderij” geworden. De
Landbouwontwikkelingsgebieden en Verwevingsgebieden zijn vervallen en vormen nu,
naast het Stedelijk gebied”, samen het overige buitengebied.
3. Bedrijfsontwikkeling

Figuur 1 Ontwikkeling aantal dieren per diercategorie

1

Een toename van dierentalen door het vervallen van quota en rechten kunnen hier een negatief effect op
hebben.
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In 2013 is de omvang van de veestapel redelijk stabiel gebleven, alleen melkvee
vertoonde een stijging in aantallen. De cijfers tot 1 oktober 2014 geven het beeld van
een stabilisatie bij melkvee en varkens, en een groei bij geiten, nertsen en pluimvee.

Figuur 2 Aantal bedrijven per NGE-klasse
Er vindt een verdere schaalvergroting plaats in de veehouderij. Een daling van het aantal
bedrijven, met ongeveer gelijkblijvend of groeiend aantal dieren. Het aantal bedrijven
met een omvang van minder dan 150 nge 2 neemt af.

4. Ammoniak
Emissie van ammoniak draagt bij aan de vermesting en verzuring van water, bodem en
lucht. Op dit moment zijn de emissies zo hoog dat ze negatieve effecten hebben op
kwetsbare natuurgebieden. Doelstelling is het beschermen en verbeteren van de kwaliteit
van de natuurgebieden door de emissie en depositie van ammoniak te verminderen. De
Verordening Stikstof en Natura2000 Noord-Brabant uit 2010 streeft naar halvering van
de ammoniakemissie uit stallen tussen 2010 en 2028.

Figuur 3 Vergunde ammoniakemissie per diercategorie in kiloton.

2

Nederlandse grootte-eenheid
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Ontwikkeling ammoniakemissie
De vergunde ammoniakemissie uit stallen is in de periode van 2005-2014 met bijna 15%
gedaald.
De grootste daling heeft plaats gevonden bij de varkens- en pluimveehouderij. Het
aandeel ammoniak afkomstig van melkveestallen stijgt. Dit wordt veroorzaakt door een
stijging van het (vergunde) aantal melkkoeien zie figuur 1.

5. Geur
De mate van geurbelasting door veehouderijen is belangrijk voor de kwaliteit van de
leefomgeving. Een te hoge geurbelasting veroorzaakt stankoverlast, hinder en stress.
Doelstelling is de afname van het aantal geurbelaste personen ten opzichte van 2005.

Figuur 5 Geuremissie per zonering
De totale geuremissie in Noord-Brabant is sinds 2012, na een eerdere stijging, gedaald
tot onder het niveau van 2005. In het gebied stedelijk en het gebied met beperkingen is
de geuremissie sinds 2005 continu gedaald. In het gebied zonder beperkingen nadert de
geuremissie, na een eerdere stijging, het niveau van de geuremissie van 2005.
Bij de gemeenten met de hoogste geuremissies is gemiddeld sprake van een afname van
ca. 7% t.o.v. het niveau van 2010. Een uitschieter naar beneden is de gemeente Bladel
met 74% en Uden heeft met 103% de grootste toename.

6. Fijn stof
Fijn stof is een vorm van luchtverontreiniging die een negatief effect heeft op de
gezondheid van de mens. In Noord-Brabant zijn de veehouderij en verkeer en vervoer
de grootste emissiebronnen van fijn stof. Bij de veehouderij zijn de deeltjes tot 10
micrometer (PM10) het belangrijkste. Provinciale doelstelling is om de luchtkwaliteit en
daarmee de volksgezondheid te verbeteren.
6.1 Ontwikkeling Fijn stofemissie
Na een stijging van de totale fijn stofemissie vanuit de stallen tussen 2005 en 2011 is na
2011 sprake van een licht dalende emissie.
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In het Stedelijk gebied en het Gebied Beperkingen Veehouderij dalen de fijn stofemissies
bovengemiddeld sinds 2005. In gebieden zonder beperkingen is sprake van een
bovengemiddelde stijging van vergunde fijn stofemissie. Vanaf 2012 is de emissie niet
meer toegenomen.

Figuur 6 vergunde fijn stofemissie t.o.v. 2010
De verwachting is dat op termijn de emissie vanuit pluimvee verder zal afnemen. Vanaf 11-2015 gelden namelijk lagere maximale emissiewaarden voor pluimvee
6.2 Verdeling Fijn stofconcentraties
In een aantal gemeenten is er sprake van overschrijdingen van grenswaarden voor de
maximale hoeveelheid fijn stof in de lucht.
De Europese Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit geeft grenswaarden voor de maximale
hoeveelheid
fijn stof in de lucht. Bij fijn stof gaat het onder andere om veehouderijen die niet aan de
normen voldoen. Het jaar 2012 is het eerste volledige jaar waarin aan de grenswaarden
voor fijn stof moet worden voldaan. Voor fijn stof (PM 10) zijn echter nog steeds
overschrijdingen vanuit de veehouderij. In Brabant zijn de bedrijven met een
overschrijding van fijn stof verdeeld over 6 gemeenten, veroorzaakt door 14 bedrijven.
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BIJLAGE 3: Overzicht totstandkoming beleid ‘Transitie naar
zorgvuldige veehouderij’

Mei 2005
Vaststelling Reconstructieplannen
In de reconstructieplannen was het beleid geformuleerd voor een duurzame ontwikkeling
van de intensieve veehouderij in Noord-Brabant.
Hiervoor werd een zogenaamde integrale zonering voor de intensieve veehouderij
vastgesteld, waarbij het landelijk gebied van de reconstructiegebieden werd ingedeeld
in:
- Extensiveringsgebied: geen uitbreiding van intensieve veehouderij mogelijk
- Verwevingsgebied: uitbreiding van intensieve veehouderij alleen mogelijk op
duurzame locaties tot een max omvang van 2,5 hectare
- Landbouwontwikkelingsgebied: uitbreiding en nieuwvestiging mogelijk van
intensieve veehouderij mits vergaande stappen werden gezet op gebied van
verduurzaming. Maximale omvang van een bedrijf varieert per plan van 3
hectare tot geen maximale omvang.
Het opstellen van de reconstructieplannen alsmede de indeling in voornoemde gebieden
was verplicht vanwege de Reconstructiewet concentratiegebieden.
Na vaststelling van de plannen is begonnen met de uitvoering van het beleid. Daarnaast
zijn er diverse documenten opgesteld zoals de Handleiding duurzame locaties (2003),
(opgenomen als bijlage in het reconstructieplan) en de Handreiking
Landbouwontwikkelingsplannen (2006) ter ondersteuning van de uitvoering.
De reconstructieplannen beoogden in eerste instantie rechtstreekse doorwerking van
zowel de begrenzing van de zonering als de in de plannen vervatte beleidskaders.
De RvSt heeft in haar uitspraken over deze plannen bepaald dat het beleid uit de
plannen geen doorwerking kan hebben, nu dit nog niet volledig is afgewogen (diverse
o.a. ABRS 16-05-2007, 200506286).
Voor de uitvoering van de plannen wordt een aparte uitvoeringsorganisatie ingesteld die
samen met de gebieden de realisatie ter hand neemt; het Programma Landelijk Gebied.
December 2009
Indiening burgerinitiatief ‘Megastallen Nee’. Mede vanwege uitbraken van dierziektes
maar ook vanwege de onverwachte gevolgen van de uitvoering van de
reconstructieplannen ontstond er veel maatschappelijke onrust. Maar zeker ook door de
ervaren overlast van de veehouderij zoals geur. Vanuit de maatschappij ontstond het
burgerinitiatief ‘Megastallen, nee’. Het burgerinitiatief verzoekt specifiek aan de provincie
om tot ingrijpen over te gaan teneinde een goed woon- en leefklimaat in Brabant te
realiseren. Ingrijpen op provinciaal niveau vindt men noodzakelijk om de niet gewenste
effecten van de (intensieve) veehouderij op de omgeving te beperken.
Maart 2010
Debat in PS over het ingediende burgerinitiatief.
Sinds het vaststellen van de reconstructieplannen in april 2005 zijn de omstandigheden
veranderd. Op het gebied van volksgezondheid hebben zoönosen sterk de
belangstelling getrokken, met name door de uitbraak van Q-koorts.
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In de afgelopen 15 jaar zijn er in de veehouderij een zestal grote uitbraken van
dierziekten geweest waarvan drie zoönosen (BSE, vogelgriep, Q-koorts). De
maatschappij is erg bezorgd over de risico’s van grootschalige veehouderij voor de
volksgezondheid. Daardoor begint ook het draagvlak voor de reconstructie af te kalven.
Het heeft wel als een katalysator gewerkt met het op de politieke agenda krijgen van het
thema “intensieve veehouderij”.
In 2005 was de problematiek van fijn stof uit de veehouderij minder bekend. Vanwege
nieuwe informatie is de veehouderij opgenomen in het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Natura2000 heeft na het opstellen van de
reconstructieplannen geleid tot een strengere aanpak voor Noord-Brabant. Er is een
stikstofconvenant gemaakt dat moet leiden tot een reductie van de ammoniakemissie.
De komende jaren werd een halvering van het aantal bedrijven verwacht omdat ze
uiterlijk 2013 moeten voldoen aan normen voor dierenwelzijn, emissiearme stallen en
Natura 2000. Het aantal dieren blijft tenminste gelijk. Er zullen minder locaties nodig zijn
dan in 2005 was voorzien. Sinds 2005 is het financiële palet drastisch gewijzigd, vooral
door bezuinigingen bij overheden.
Kern van de aanpak naar de toekomst: waar en onder welke voorwaarden is er in
Noord-Brabant, zowel fysiek als maatschappelijk, ruimte voor de intensieve veehouderij,
inclusief de geiten- en schapenhouderij?
PS besluiten om met onmiddellijke ingang een rem te zetten op ontwikkelingen van de
intensieve veehouderij door het nemen van een voorbereidingsbesluit (19 maart 2010).
Ze besluiten dat:
- de ontwikkeling van de intensieve veehouderij voortaan binnen een maximale
omvang van 1,5 hectare moet plaatsvinden;
- in speciaal daarvoor aangewezen landbouwontwikkelingsgebieden is
ontwikkeling nog mogelijk op bestaande locaties tot 2,5 hectare, nieuwvestiging
wordt uitgesloten;
- in extensiveringsgebieden moet een zogenaamd ‘slot op de muur’ komen;
- voor de toekomstig gewenste ontwikkeling van de intensieve veehouderij wordt
een visie opgesteld door een onafhankelijke commissie.
April 2010
De Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 1 wordt vastgesteld, waarin de
besluitvorming over het megastallendebat is verwerkt.
Het zogenaamde ‘slot op de muur’ in extensiveringsgebied wordt met een uitgestelde
termijn van 6 maanden per 1 oktober 2010 ingesteld.
Oktober 2010
De Structuurvisie ruimtelijke ontwikkeling (Svro) wordt vastgesteld. Deze Svro is
ontwikkeld vanwege de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening in 2008. De
Svro bevat de inventarisatie van provinciale belangen, het beleid dat daarbij past en een
uitvoeringsparagraaf.
Bij de opdrachtverlening is door PS aangegeven dat zij een nieuw meer
ontwikkelingsgericht beleid willen voor het landelijk gebied. De zonering voor het
buitengebied uit het Streekplan moet vereenvoudigd worden. In de Svro worden daarom
nog maar vier structuren onderscheiden: de stedelijke structuur, de groenblauwe structuur,
het gemengd landelijk gebied en de infrastructuur. Voor de ontwikkeling van de
intensieve veehouderij blijft de reconstructiezonering uitgangspunt, gelet op de
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verplichtingen die voortvloeien uit de Reconstructiewet, met aangepast beleid
overeenkomstig het megastallendebat. In de Svro 2010 is in deel A hoofdstuk 1.3.1
nadrukkelijk aangegeven dat er een apart traject in gang is gezet waarin de transitie
naar een verduurzaming van de agrofood sector centraal staat. Voorts is aangegeven
dat voor eventuele beleidsaanpassingen die uit dat traject voortvloeien een aparte
procedure wordt doorlopen. Ook in deel B, hoofdstuk 2.1.3 van de Svro onder kopje
ontwikkeling intensieve veehouderij, is aangegeven dat er een apart beleidstraject
rondom de verduurzaming van de agrofoodsector is opgestart en dat daaruit
aanpassingen van beleid voor intensieve veehouderijen kunnen voortvloeien.
De aangekondigde beleidsaanpassingen zijn vervolgens doorgevoerd, na een uitgebreid
traject, met de vaststelling van de partiële herziening van de Svro in 2014.
Maart 2011
De Verordening ruimte 2011 treedt in werking. In deze verordening is het nieuwe beleid
vertaald voor het landelijk gebied, gebaseerd op de Svro. In de Vr2012 worden 4
(deel)structuren onderscheiden: bestaand stedelijk gebied, ecologische hoofdstructuur,
groenblauwe mantel en agrarisch gebied. Ten opzichte van de Verordening ruimte, fase
1 zijn er geen beleidswijzigingen ten aanzien van de intensieve veehouderij
doorgevoerd.
Er zijn wel enkele aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot het overgangsrecht voor
bedrijven die reeds voor het megastallendebat aan de gang waren met concrete
plannen.
September 2011
Op 1 september wordt het Verbond van Den Bosch getekend door een groot aantal
organisaties uit de keten. Op 2 september is het advies van de Commissie Van Doorn
aan de provincie aangeboden.
December 2011
Rapport van de commissie Van Doorn ‘Al het vlees duurzaam’ behandeling in Provinciale
Staten, samen met het Koersdocument ‘Transitie van Stad en platteland’.
Het advies gaat uit van het noodzakelijk blijven van een vorm van intensiviteit in de
veehouderij. De belangrijkste ambitie van het advies is om vanuit dat gegeven intensief te
verbinden met duurzaamheid.
Intensieve veehouderijen moeten in evenwicht gebracht worden met hun omgeving, niet
alleen de fysieke inpassing van de intensieve veehouderij en het terugbrengen van de
overlast op de omgeving speelt hierbij een rol maar ook de maatschappelijke inpassing
van de bedrijven in hun omgeving verdient specifieke aandacht. De sector heeft hierin
een grote verantwoordelijkheid. Voor een gezonde veehouderij sector is een omslag
nodig naar meerwaardecreatie van het product. Op de langere termijn is dat, met het
evenwicht met de omgeving, de enige manier voor de sector om te overleven. Hiervoor
moet een langdurig traject in gang gezet worden waar naast de sector zelf, de retail en
consumenten een belangrijke rol in spelen. Intensief wordt zorgvuldig intensief.
PS omarmen het advies en geven GS opdracht om hier verder uitvoering aan te geven.
Het advies van de commissie Van Doorn wordt ook omarmd door het Rijk; het maakt deel
uit van het regeerakkoord dat in 2012 wordt gesloten.
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Februari 2012
De Verordening ruimte 2012 wordt vastgesteld. In deze verordening zijn enkele
ondergeschikte aanpassingen en verbeteringen in de regels doorgevoerd. De
verordening bevat daarom geen grote beleidswijzigingen. Ten aanzien van intensieve
veehouderijen vervalt wel de mogelijkheid voor GS om gebieden aan te wijzen binnen
de landbouwontwikkelingsgebieden, waar bedrijven groter kunnen groeien dan 1,5
hectare intensieve veehouderijen.
PS nemen tevens het besluit tot intrekking van de reconstructieplannen vanwege de
discrepantie die er bestaat tussen het beleid zoals neergelegd in die plannen en de
kaders zoals vastgesteld in de Vr2012.
Augustus 2012
De RvSt spreekt uit dat de provincie bevoegd is in de Verordening ruimte het beleid uit de
reconstructieplannen aan te scherpen (ABRS 22-08-2012, 201200117). De afdeling
overweegt het volgende:
Bij de Verordening heeft de provincie de beleidsuitgangspunten van het reconstructieplan aangescherpt. Niet in
Geschil is dat de aangevraagde uitbreiding in strijd is met het rechtstreeks werkende verbod in artikel 9.2,
vierde Lid, van de Verordening. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in de uitspraak van 16
mei 2007 in zaak nr. 200506286/1, met betrekking tot het reconstructieplan "De Peel"; www.raadvanstate.nl),
is de in artikel 27 van de Rwc vervatte doorwerkingsregeling niet van toepassing op de beleidsuitspraken in het
Reconstructieplan over het grondgebruik binnen de zonering intensieve veehouderij, aangezien deze door de
Bestemmingsplanwetgever nog nader onderzoek, vaststelling van de feiten, beoordeling en (belangen)afweging
tot op perceelsniveau vergen. Dat deze beleidsuitspraken niettemin bij de vaststelling en toetsing van
bestemmingsplannen worden betrokken, doet er niet aan af dat ervan kan worden afgeweken, zonder dat
daarvoor de in de Rwc neergelegde procedure dient te worden gevolgd. Reeds hierom leidt de omstandigheid
dat artikel 9.2, vierde lid, van de Verordening afwijkt van de hierboven genoemde beleidsuitspraak niet tot het
Oordeel dat het college de Verordening wegens strijd met de Rwc buiten toepassing had dienen te laten. Voorts
bestaat geen grond voor het oordeel dat de provincie niet in redelijkheid tot vaststelling van de Verordening
heeft kunnen komen.

November 2012
GS geven de denklijn ‘Ontwikkelruimte moet je verdienen en is niet onbegrensd’ vrij voor
consultatie.
De denklijn geeft aan hoe wij de transitie van de veehouderij willen ondersteunen.
Het uitgangspunt is dat alleen ontwikkelingen die bijdragen aan de transitie naar
Een zorgvuldige veehouderij nog worden toegestaan.
Deze denklijn is gebaseerd op 3 invalshoeken, te weten:
· Voorwaarden op bedrijfsniveau: door maatregelen te treffen op bedrijfsniveau
gericht op het verminderen van overlast, passen deze beter in hun omgeving;
· Voorwaarden op gebiedsniveau: al produceert ieder individueel bedrijf nog zo
zorgvuldig, als er veel bedrijven bij elkaar zitten kan er toch overlast bestaan;
· Economisch perspectief landbouw en agrofood: maatregelen en acties om er
voor te zorgen dat de ondernemers ook een eerlijke prijs krijgen voor hun
product waardoor de omslag van bulkproductie naar meerwaardecreatie in
gang gezet wordt.
De denklijn ondersteunt de ontwikkeling naar een zorgvuldige veehouderij, naast de
acties die voortvloeien uit het advies van Van Doorn. Doel is om een strategie te
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ontwikkelen, gericht op samenwerking en doorpakken, om de gewenste verduurzaming
vorm te geven.
De denklijn is op 27 november 2012 vrijgegeven voor consultatie bij een groot aantal
vertegenwoordigers van de sector, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven,
gemeenten en experts. Ook is de denklijn via de Brabantsite bekendgemaakt.

Februari 2013
Als onderdeel en sluitstuk van de consultatie over de denklijn die GS in november 2012
hebben vrijgegeven, is op 5, 6 en 7 februari 2013 een werkconferentie ‘Naar een
zorgvuldige veehouderij in 2020’ georganiseerd, ook wel het Brabant Beraad genoemd.
Hierbij waren naast vertegenwoordigers van de sector, maatschappelijke organisaties,
bedrijfsleven, gemeenten en experts ook burgers en Statenleden aanwezig.
De denklijn wordt door de deelnemers aan de werkconferentie in de
‘Slotverklaring Brabant Beraad zorgvuldige veehouderij’ onderschreven en geldt voor
alle vormen van veehouderij. Partijen van het Brabant Beraad hebben zich tevens
verbonden om hun achterban tot medewerking aan de denklijn te bewegen en de
transitie voortvarend op te pakken.
Maart 2013
PS ondersteunen de in het Brabant Beraad besproken denklijn ‘Ontwikkelruimte moet je
verdienen en is niet onbegrensd’. Zij geven opdracht aan GS om de denklijn verder uit te
werken en daartoe de nodige beleidsaanpassingen door te voeren.
Daarnaast wordt een separate opdracht gegeven om de Brabantse zorgvuldigheidsscore
veehouderij te ontwikkelen, in samenwerking met de partners uit het Brabant Beraad.
Mei 2013
De acties die samenhangen met de uitvoering van het advies van de commissie Van
Doorn en de denklijn ‘Ontwikkelruimte moet je verdienen’ zijn geïnventariseerd en
benoemd in de Concept Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood (UBA).
Er vindt een consultatie plaats over de concept- UBA met de partners uit het Brabant
Beraad.
De acties richten zich op een totaal aanpak van de agrofoodsector. Dus niet alleen
aandacht voor wet- en regelgeving maar juist ook aandacht voor het economische
verdienmodel van de agrarische ondernemers en innovatie van de sector.
Juli 2013
Het ontwerp van de Structuurvisie ruimtelijke ordening – partiële herziening 2014 en het
ontwerp van de Verordening ruimte 2014 worden vastgesteld door GS.
In de ontwerp Svro 2014 wordt onderbouwd waarom het bezien vanuit provinciale
belangen nodig is om nieuw beleid in te zetten voor de ontwikkelingsmogelijkheden van
de veehouderij in de provincie. In de afgelopen jaren is de overlast van veehouderijen
op de omgeving in grote delen van de provincie toegenomen. In veel gebieden is er
geen sprake meer van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en is veel
maatschappelijke onrust ontstaan. Gelet daarop ligt er vanuit provinciaal belang een rol
voor de provincie om hiervoor beleid te ontwikkelen.
In de ontwerp Vr2014 zijn daarbij passende regels opgenomen gericht op de transitie
naar zorgvuldige veehouderij. Uitgangspunt van het beleid is dat bestaande rechten van
de ondernemers worden gerespecteerd. Gelet op de problematiek is het wel nodig om
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extra voorwaarden op te leggen aan ontwikkelingen. Belangrijke voorwaarden voor
ontwikkeling zijn: het voeren van een zorgvuldige dialoog tussen boeren en burgers, het
opnemen van een gebiedsplafond voor de uitstoot van geur en fijn stof, de aandacht
voor volksgezondheidsaspecten en het treffen van extra maatregelen op bedrijfsniveau
die een zorgvuldige veehouderij stimuleren (BZV).
De maximale omvang van veehouderijen blijft 1,5 hectare.
Augustus 2013
Vaststelling Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood en instellen van het innovatiefonds.
September 2013
Tervisielegging van de ontwerp Svro - partiële herziening 2014 en ontwerp Vr2014
vanaf 13 september.
Op 20 september nemen PS een voorbereidingsbesluit waarin ontwikkeling van
intensieve veehouderijen wordt gekoppeld aan het treffen van maatregelen gericht op
een betere inpassing van de veehouderij in diens omgeving. Aan de ontwikkelingen
worden voorwaarden gesteld vanuit het bereiken van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat (geur en fijn stof) en maatregelen die een verdere verduurzaming op
bedrijfsniveau met zich brengen.
November 2013
De consultatieversie BZV is gereed. Voorafgaand aan de vaststelling van deze eerste
versie is een steekproef gehouden onder 70 bedrijven die sinds 2007 een ontwikkeling
hebben gehad van het bedrijf. Deze steekproef is er op gericht om te bezien hoe de BZV
in de praktijk uitpakt. De normering in de BZV wordt zó ingesteld dat 50% van de
bedrijven in de steekproef in hun huidige opzet een voldoende score halen. Zo geeft de
BZV een realistische impuls aan een verdere verduurzaming voor ondernemers haalbaar
en betaalbaar is. De BZV is daarbij een instrument waarin per bedrijfstak maatregelen
zijn benoemd die bijdragen aan een betere inpassing van het bedrijf in diens omgeving.
De ondernemer heeft daarbij de keuzevrijheid om die maatregelen toe te passen die het
beste passen bij zijn bedrijfs (-voering).
Uitspraak van de RvSt (ABRS 27-11-2013, 201206146): het besluit van PS tot intrekking
van de reconstructieplannen is vernietigd omdat de Reconstructiewet verplicht tot het
hebben van een reconstructieplan. Materieel verandert deze uitspraak echter niets aan
het feit dat PS bevoegd zijn om in de Verordening ruimte kaders vast te stellen aan de
ontwikkeling van (intensieve) veehouderijen (zie eerder onder augustus 2012).
Februari 2014
Vaststelling Svro 2014, Vr2014 en BZV.
Naar aanleiding van inspraak zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd in de regels van
de Vr2014 en is het provinciaal belang en de inzet van de Verordening ruimte nader
afgewogen in het afwegingskader provinciaal belang Transitie naar zorgvuldige
veehouderij. De wijzigingen in de Vr2014 ten opzichte van het ontwerp hebben vooral
betrekking op de juridische vormgeving van de regels. Verder zijn er mede naar
aanleiding van de inspraak enkele uitzonderingen op de hoofdregels geformuleerd.
De doelen die de provincie voorstaat blijven onverminderd dezelfde.
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Vanwege de uitspraak van de RvSt uit november nemen PS een nieuw besluit tot
intrekking van de reconstructieplannen; deze keer gekoppeld aan de intrekking van de
Reconstructiewet concentratiegebieden (verwacht zomer 2014).
18 maart 2014
Inwerkingtreding Structuurvisie RO 2014, Verordening ruimte 2014 en BZV.
Juli 2014
Per 1 juli 2014 komt de Reconstructiewet te vervallen, per 2 juli zijn gelet op het PSbesluit van februari 2014 de reconstructieplannen vervallen.
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