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Welk onderwerp / agendapunt wilt u aan de orde stellen?
De eiwittransitie
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?
Gedeputeerde Staten zijn bezig met het uitwerken van een nieuwe Economische Visie en een nieuwe
Visie Landbouw en Voedsel. Gebaseerd op de kaders van deze beide visies zal er in 2021 een nieuw
Uitvoeringsprogramma Eiwittransitie worden vastgesteld door GS. Met de term eiwittransitie wordt
gedoeld op de verschuiving naar een groter deel plantaardige eiwitten in de humane
voedselconsumptie.
De eiwittransitie biedt in potentie een nieuwe, grote markt met toekomstperspectief voor boeren en
voedselbedrijven. Naast economische kansen, biedt de eiwittransitie ook positieve effecten op het vlak
van milieu, natuur, klimaat, gezondheid, verduurzaming van de landbouw, water- en energieverbruik,
en dierenwelzijn.1 Allemaal onderwerpen waarmee provinciale taken en verantwoordelijkheden zijn
gemoeid.
Ter voorbereiding van de door PS vast te stellen Economische Visie en Visie Landbouw en Voedsel,
en ten aanzien van onze kaderstellende rol daarin, willen wij graag deskundigen horen die ons meer
inzicht kunnen geven in de kansen van de eiwittransitie voor Brabantse boeren en bedrijven.
We onderscheiden hierin graag vier pijlers; landbouw, producenten, retail, en consumenten. Elk van
deze pijlers heeft een eigen rol, barrières en unieke mogelijkheden in de transitie. Het is van belang de
relaties tussen deze pijlers integraal voor ogen te hebben.
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Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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
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Zoals ook erkent door de provincie. Zie o.a. dit provinciale onderzoek https://www.brabant.nl/bestuur/provincialestaten/statenstukken/download?qvi=61996 en deze memo https://www.brabant.nl/bestuur/provincialestaten/statenstukken/download?qvi=61605

☐ 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
Voor meer informatie over de eiwittransitie verwijzen wij graag naar de volgende pagina’s:
> https://www.newforesight.com/%ef%bb%bfnaar-een-nationaal-eiwitplan/
> https://www.nederlandvoedselland.nl/artikel/melkboer-stapt-in-nedersoja
> http://greenproteinalliance.nl/#leden-partners
> https://www.theproteincluster.com/members/
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.

