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Adviescommissie Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie
Veehouderij

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Instellen van de Adviescommissie Uitvoeringsprogramma Ondersteunende
Maatregelen Transitie Veehouderij.
Aanleiding
Gedeputeerde Staten hebben bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma
‘ondersteunende maatregelen, transitie veehouderij’ aan Provinciale Staten op
10 november 2017 toegezegd dat er een commissie wordt ingesteld. In de
Statenmededeling ‘stand van zaken ondersteunende maatregelen transitie
veehouderij’, van 11 juni 2018, bent u geïnformeerd dat met hulp van
Brabantadvies wordt gewerkt aan de oprichting van een adviescommissie. Doel
van de adviescommissie is om het college van GS over de voortgang en de
maatschappelijke effecten van de ondersteunende maatregelen te adviseren.
Tevens kan de adviescommissie wijzigingen voorstellen op het pakket aan
ondersteunende maatregelen. GS betrekken dit advies in haar afwegingen. De
leden van deze commissie worden gekozen op basis van hun deskundigheid.
Bevoegdheid
U ontvangt deze mededeling in het kader van uw controlerende rol.
Gedeputeerde Staten hebben op 10 oktober 2017 het pakket aan
ondersteunende maatregelen definitief vastgesteld. Bij de begrotingsbehandeling
op 10 november 2017 heeft u middelen vrijgemaakt voor de uitvoering
daarvan.
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Kernboodschap
Op basis van artikel 82 van de Provinciewet hebben Gedeputeerde Staten een
commissie ingesteld die Gedeputeerde Staten adviseert over de voortgang, de
maatschappelijke effecten en wijzigingen van het uitvoeringsprogramma
ondersteunende maatregelen, transitie veehouderij.
De samenstelling van de commissie ziet er als volgt uit:
Voorzitter, de heer Martin Scholten, directeur Wageningen Animal
Science.
Lid, de heer Krijn Poppe, manager onderzoek en agrarisch econoom
van Wageningen Economic Research;
Lid, de heer Henk Jans, milieuarts, lid van de Provinciale Raad
Gezondheid;
Lid, mevrouw Marleen Janssen- Groesbeek, lector sustainable finance
and accounting bij Avans Hogeschool, lid van SER-Brabant;
Om de onafhankelijkheid van de adviescommissie te borgen gaat
Brabantadvies, in de persoon van de heer S. Willems, de rol van secretaris
vervullen.
Consequenties
De adviescommmissie zal in juni 2019 en 2020 het college van Gedeputeerde
Staten adviseren over de voortgang van de ondersteunende maatregelen, de
maatschappelijke effecten en indien nodig wijzigingen voorstellen.
Europese en internationale zaken
nvt
Communicatie
nvt
Vervolg
Het voorstel is om rond de zomer van 2019, aan de hand van een
themabijeenkomst, vergezeld van het 1e advies van de Adviescommissie
ondersteunende maatregelen veehouderij u opnieuw op de hoogte te stellen van
de voortgang van het pakket aan ondersteunende maatregelen.
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Bijlagen
Reglement Adviescommissie Ondersteunende Maatregelen Veehouderij

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: de heer A.F. Meulepas, (073) 681 27 87,
ameulepas@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer J.A.M. van de Ven, (073) 680 87 36,
javdven@brabant.nl.
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