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Welk onderwerp / agendapunt wilt u aan de orde stellen?
Veehouderijen over de Vlaamse grens en de invloed daarvan op de Brabantse natuur, en op het Brabantse
natuur- en stikstofbeleid.
U hoeft zich niet te laten leiden door toegezonden stukken voor de Agendavergadering, zoals
Statenvoorstellen en Statenmededelingen, maar kunt ook zelf onderwerpen agenderen.
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Wat is het doel van de themabijeenkomst?
De invloed van veehouderijen op de omgeving stopt niet bij de provincie- en landsgrenzen, zo ook de
effecten van Vlaamse veehouderijen op Brabant niet. Brabanders die aan de Vlaamse grens wonen maken
zich in toenemende mate zorgen over de groei van het aantal stallen net over de grens en hebben daar ook
brieven over gestuurd. Wij delen die zorgen en hebben daarom technische en schriftelijke vragen aan GS
gesteld. (www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/download?qvi=1209867,
https://brainps.brabant.nl//media/42034dcf9d4e42769cb0794433393036.pdf?la=nl&hash=ED791F6A1EC8B0D75E7CE6678B1B
73CF, https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-ongebreideldeuitbreiding-van-intensieve-veehouderij-in-het-noordelijke-grensgebied-van-vlaanderen-b &
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-veehouderijen-net-over-de-belgischegrens )
Wij willen met GS en PS bekijken welke stappen we nog kunnen en moeten nemen om de problematiek van
stikstof van over de grens in kaart te brengen, en indien mogelijk te verlagen en in te perken. Ook willen
wij kijken hoe we die informatie in beleid kunnen gieten en daar kaders voor kunnen meegeven aan GS.
Het lijkt ons verstandig als het college voorafgaande aan deze themabijeenkomst een memo of notitie naar
PS stuurt als startpunt van de discussie. Zie punt 5 hierover.
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Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?
Zodat de woordvoerders landbouw deel kunnen nemen
Denk na of het op een andere wijze of andere dag kan. Tijdens de Agendavergadering 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
Het proces zou gestroomlijnd kunnen worden als het college vooraf een memo of notitie naar PS stuurt
met daarop een toelichting op; de stand van zaken rond de invloed van veehouderijen in België op NoordBrabant; de afspraken die met de provincie Vlaanderen zijn gemaakt; hoe deze afspraken in de praktijk
werken; welke mogelijkheden de provincie Noord-Brabant ter beschikking heeft om te acteren op de
invloed van veehouderijen in Vlaanderen; wat de gebreken en/of tekortkomingen van deze mogelijkheden
zijn; hoe de grensoverschrijdende samenwerking en het verbeteren van inzicht in buitenlandse
emissiebronnen vanuit de BOS; wat de rol van het Rijk in deze is en kan zijn.
Deze memo/notitie kan betrokken worden bij de themabijeenkomst en kan vooraf al antwoorden geven op
eventuele technische vragen die anders bij de bijeenkomst aan de orde zouden komen.
N.a.v. de memo/notitie willen wij een technische vragenronde (op schrift) voorstellen zodat de
bijeenkomst puur oordeelsvormend is. Alle technische informatie kan zo op voorhand worden
ingewonnen.
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.

