Statenmededeling

Onderwerp

Overzicht acties om gemeenten te stimuleren om hun rol in het transitieproces zorgvuldige
veehouderij op te nemen.
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Kennisnemen van
Acties richting gemeenten om te komen tot een zorgvuldige veehouderij.

Aanleiding
In de themavergadering over de aanpak van urgentiegebieden veehouderij op
20 november 2015, is aandacht gevraagd voor de rol van de gemeenten in
het transitieproces naar een zorgvuldige veehouderij. In het bijzonder of
gemeenten de ruimte of instrumenten benutten, die zij hebben als overheid om
het transitieproces aan te jagen. Gedeputeerde Spierings heeft toegezegd een
overzicht te geven van de acties, die de provincie richting gemeenten
onderneemt om ze daarin te stimuleren. Deze statenmededeling geeft hier
invulling aan.
In de statenmededeling zijn de belangrijkste acties opgenomen, die gericht zijn
op de gezamenlijke gemeenten. Daarnaast heeft de provincie vanuit diverse
gremia, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau, contact met gemeenten. In
deze contacten is aandacht voor het transitieproces.

Bevoegdheid
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten.

Kernboodschap

1. Via intensieve samenwerking in het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht
(BPO) bevordert de provincie de rolinvulling van gemeenten
In het omgevingsrecht is de gemeente voor veehouderijen vaak het bevoegd
gezag. Om ervoor te zorgen dat binnen de taakvelden vergunningverlening,
toezicht en handhaving (VTH) aandacht is voor het transitieproces, is
aangesloten bij het BPO. Het BPO richt zich op een Brabantbrede afstemming
op strategisch niveau tussen de bestuurders van de VTH-partners. Deze partners
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zijn naast de provincie, de gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s,
politie en OM. Het BPO is daarmee de plek voor informeren, opiniëren en
afstemmen op het gebied van VTH. De provincie is vanuit haar wettelijke
coördinatietaak voorzitter van het BPO.
In 2015 is vanuit het BPO het speerpunt Transitie Zorgvuldige Veehouderij
(TZV) opgestart. Doel van het speerpunt TZV is het optimaal toerusten van
vergunningverleners, toezichthouders en handhavers die uitvoering geven aan
de transitie naar deze zorgvuldige veehouderij. Het speerpunt TZV richt zich in
het bijzonder op kennisuitwisseling en afstemming m.b.t. vergunningverlening,
toezicht en handhaving van veehouderijen. In 2016 is het speerpunt
voortgezet.
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Via informatiebijeenkomsten en het opstellen van handreikingen wordt bereikt
dat medewerkers bij gemeenten en Omgevingsdiensten goed geïnformeerd zijn
over het transitieproces en hoe dit het beste geborgd kan worden in
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Door heldere en concrete
handreiking kan de uitvoering van deze taken soepeler verlopen en met
aandacht voor de omgeving. Er zijn o.a. handreikingen opgesteld over:
 Handreiking vergunningenverlening en bestemmingsplan
(Vr2014/BZV);
 Brabantbrede toezichtsaanpak Vr 2014 – BZV;
 Handreiking Veehouderij en Gezondheid.
In 2015 is ook een informatiebijeenkomst gehouden voor bestuurders van de
gemeenten om hen volledig bij te praten over het transitieproces naar een
zorgvuldige veehouderij. Door de gezamenlijke aanpak worden de
aangereikte handreikingen als “eigen” gezien hetgeen de bereidheid tot de
toepassing vergroot.
In samenwerking met het BPO-speerpunt wordt tevens gewerkt aan de invulling
van de motie M5 dd. 13 november 2015 om te komen tot een slimme en
effectieve aanpak van toezicht en handhaving onder stilzittende veehouderijbedrijven. Hierover wordt u apart geïnformeerd.

2. Het urgentieteam stimuleert gemeenten om hun rol op te pakken bij de

transitie naar een zorgvuldige veehouderij
Het urgentieteam Veehouderij heeft t.b.v. het oplossen van knelpunten een
“Instrumentenkoffer urgentiegebieden veehouderij” samengesteld. De
instrumentenkoffer geeft een overzicht van de instrumenten die ingezet kunnen
worden om knelpunten in urgentiegebieden aan te pakken. Gedacht kan
worden aan het opstellen van een aanhoudingsbesluit, aanscherpen
geurnormen in geurverordening, ambtshalve wijziging van vergunningen. Deze
instrumenten zijn niet alleen geschikt voor het oplossen van specifieke
knelpunten maar zijn meestal ook geschikt voor een gebiedsgerichte aanpak en
het verminderen of voorkomen van toekomstige overlast.
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De Stuurgroep Dynamisch Platteland heeft U bij brief van 9 november 2015
geïnformeerd (zie lijst van ingekomen stukken PS-vergadering d.d. 22 januari
2016, nummer 15) over de voortgang van de aanpak door de gemeenten van
knelpuntsituaties vanwege de veehouderij c.q. urgentiegebieden.
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3. Vanaf 2016 werkt het urgentieteam vanuit een nieuwe opdracht meer
toekomstgericht
Het urgentieteam heeft in de afgelopen periode veel ervaring opgedaan met
de aanpak van overbelaste situaties en knelpunten. De aanpak van overlast
roept echter ook de vraag op hoe te voorkomen dat er opnieuw knelpunten
ontstaan. De opdrachtgevers van het urgentieteam hebben daarom recent
nieuwe afspraken gemaakt over de inzet van het team in de komende periode.
Het team zal lopende zaken in 2016 afronden of overdragen. Het streven is
om hiervoor een blijvend aanbod van ondersteuningsmogelijkheden te
organiseren binnen bestaande organisaties. Daarnaast gaat het urgentieteam
meer toekomst gericht te werk om nieuwe knelpunten te voorkomen. Het is
daarbij belangrijk dat bij de uitvoering van VTH taken omgevingsbewust wordt
gehandeld. De ervaringen vanuit het urgentieteam zullen actief worden
ingebracht bij lopende samenwerkingstrajecten tussen gemeenten, provincie en
omgevingsdiensten. Zo geeft de structuur van het Bestuurlijk Platform
Omgevingsrecht (BPO) goede mogelijkheden om als overheden opgedane
ervaringen te delen.
Daarnaast zet het urgentieteam in op het ondersteunen van de transitieopgave
in de breedte bij enkele pilot-gemeenten. Samen met burgers, boeren en
andere partijen uit de agroketen zal binnen enkele gemeenten een proces
worden opgestart om te komen tot een toekomstbestendig buitengebied. Dit
gebeurt met een team van mensen van gemeente, provincie en
omgevingsdienst. De opgedane ervaring binnen het urgentieteam wordt ingezet
om dit te ondersteunen. Er zal nadrukkelijk een koppeling gelegd worden met
gebiedsontwikkeling, vergunningverlening, toezicht en handhaving. De
opgedane ervaringen binnen deze gemeenten zullen actief worden
uitgedragen en gedeeld.

4. Vanuit provincie en omgevingsdiensten worden gemeenten gestimuleerd tot

deelname aan web-applicatie BZV
De inpassing van veehouderijen in hun omgeving gebeurt voor een belangrijk
deel via de Brabantse zorgvuldigheidsscore (BZV). De provincie heeft hiervoor
een web applicatie ontwikkeld, waarmee veehouders/adviseurs en gemeenten
eenvoudig BZV-aanvragen kunnen indienen en beoordelen. In december 2015
bleek dat ca 50% van alle gemeenten nog geen toegang had aangevraagd tot
de web applicatie. Via de omgevingsdiensten zijn de gemeenten hierop
aangesproken. Ook zijn gemeenten in de begeleidende brief bij de concept-
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BZV 1.2, op het belang van de web applicatie gewezen. Inmiddels heeft 65%
van de gemeenten toegang.
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1. Steeds meer gemeenten hebben een actieve rol in het transitieproces
De verschillende acties hebben een uitstralende werking. De directe betrokken
gemeente draagt de opgedane ervaringen verder uit. Met name in het
speerpunt TZV van het BPO wordt in de informatiebijeenkomsten ruimte
gegeven aan gemeenten om hun verhaal te vertellen. Ook de brede aanpak
van het urgentieteam bij enkele gemeenten draagt daaraan bij. Gemeenten
leren daardoor van elkaar.
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