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Welk onderwerp / agendapunt wilt u aan de orde stellen?
7.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over mestbewerking
U hoeft zich niet te laten leiden door toegezonden stukken voor de Procedurevergadering, zoals
Statenvoorstellen en Statenmededelingen, maar kunt ook zelf onderwerpen agenderen.
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Wat is het doel van de themabijeenkomst?
In de memo is te lezen dat er met veel relevante stakeholders gesprekken zijn gevoerd over het beter
sluiten van de kringlopen in de Brabantse landbouw. Uit deze gesprekken is de behoefte aan betere
bemesting naar voren gekomen. Daarop werkt de gedeputeerde nu met partijen aan het opzetten van een
programma 'Brabant Bemest Beter'. “Vertrekpunten zijn de bodem en de gewassen: wat is er nodig om die
optimaal te voeden met dierlijke mest.”
Uit de memo in zijn geheel lezen wij de impliciete boodschap dat de provincie het streven naar gesloten
kringlopen wil laten varen en dat wil vervangen met precisielandbouw, en dat baart ons zorgen.

Wij horen graag meer over de plannen van de gedeputeerde rondom het opzetten van het nieuwe
programma. Vragen die wij aan de orde willen stellen zijn o.m.:
• Welke signalen en harde gegevens hebben u er toe gezet het initiatief te nemen tot het opzetten van het
programma? M.a.w., welke redenen hebt u om dit programma, gericht op optimalisatie van bodem- en
gewassenvoeding, op te zetten?
• Op welke wijze draagt het optimaliseren van bodem- en gewassenvoeding volgens u bij aan het sluiten
van de kringlopen?
• Is er in het programma aandacht voor het effect van overbemesting op de vruchtbaarheid van de bodem?
• Wordt binnen het vraagstuk van de optimale voeding van bodem en gewassen uitsluitend gekeken naar
dierlijke mest, of ook naar menselijke mest?
• Wordt er in het programma ook ingezet op het verminderen van mest op land?
• Gaat het op te zetten programma ook in op de vraag waar de productie van optimaal gevoede bodem
binnen het gekozen kringloopniveau wordt afgezet, dus of het binnen de regionale kringloop op de markt
komt?
• In de memo komt naar voren dat het sluiten van kringlopen op Noordwest-Europese schaal nog ver weg
ligt. Bent u in dat kader bereidt meer te richten op het sluiten van kringlopen op Brabantse schaal?
• Werken er ook organisaties aan het opzetten van het programma mee die direct zijn betrokken bij
circulaire landbouw in de praktijk, zoals o.m. BioNext en Netwerk GoedBoeren?
• Wij constateren dat de bulk van de Brabantse veehouderij nog ver is verwijderd van gesloten kringlopen.
Het gaat dan o.a. om import van veevoer en export van vlees en zuivel van en naar gebieden buiten Europa.
Welke plannen zijn er om dit leeuwendeel van de Brabantse veesector in gesloten kringlopen op regionale
schaal te laten werken?
• Wanneer en op welke wijze worden PS inhoudelijk betrokken bij het proces van het opzetten van het
programma 'Brabant Bemest Beter'?
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Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?
Om alle woordvoerders in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn

Denk na of het op een andere wijze of andere dag kan. Tijdens de Procedurevergadering zal, in verband met
de beperkte tijd op Statendagen, worden nagegaan of er ook alternatieve momenten zijn, zoals
maandagenavonden of niet-Statendagen, waarop (facultatief) iets kan worden georganiseerd.

4 Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben?
☐ Informerend
☐ Informatiebijeenkomst
Bij informatiebijeenkomsten is het uitgangspunt dat de informatievoorziening vanuit de ambtelijke
organisatie komt. Informatie die bij deze bijeenkomsten wordt gewisseld is van feitelijke aard. Tijdens
een informatiebijeenkomst kan ook ruimte zijn om te brainstormen over het geagendeerde onderwerp

☐ Expertmeeting
Zowel PS als GS kunnen verzoeken om een expertmeeting. Hiermee worden (externe) experts van
inhoudelijk deskundige organisaties op het onderwerp bedoeld.

☐ Rondetafelgesprek
Alleen PS kunnen verzoeken om een Rondetafelgesprek. PS dragen zelf gasten/sprekers aan. In
tegenstelling tot bij een expertmeeting hoeven de gasten geen expert te zijn, maar kunnen dit
bijvoorbeeld ook belangenbehartigers of burgers zijn.

☐ Oordeelsvormend
Oordeelsvorming kan plaatsvinden onderling en/of met GS. Externen kunnen hierbij als toehoorder aanwezig
zijn. Voorbereiding op kaderstelling kan enkel op basis van een Statenvoorstel.

☒ Informerend en oordeelsvormend
Aankruisen als het zinvol lijkt om in één bijeenkomst aan zowel beeldvorming als oordeelsvorming te doen.
De griffie zal in samenwerking met de indiener sparren over de vorm waarin dit het beste kan gebeuren.
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Eventueel: nadere (achtergrond) informatie gewenste bijeenkomst
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Hier kan nadere informatie worden gegeven over bijvoorbeeld:
 Welke externen/gedeputeerden moeten bij een bijeenkomst zijn?
 Gewenste duur van de bijeenkomst.
 Periode waar de bijeenkomst moet plaatsvinden of exacte datum.
Geef hierbij ook eventueel relevante achtergrondinformatie aan.

