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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 31 mei 2016.
overwegende dat:
 in het bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’ is afgesproken te komen tot
een nieuw Brabants mestbeleid;
 de afgelopen maanden bezorgde burgers, veehouders, milieubeschermers,
gezondheidsdeskundigen, financiers, gemeenten, waterschappen etc. een
dialoog hebben gevoerd;
 deze dialoog waardevolle oplossingsrichtingen voor een nieuw Brabants
mestbeleid, locatiekeuze voor mestbewerking en het begrenzen van de
omvang van de Brabantse veestapel heeft opgeleverd;
 de deelnemers aan de dialoog nog enige maanden nodig hebben deze tot
concrete voorstellen uit te werken;

besluiten:
1. De partijen tot najaar 2016 tijd te geven om tot een gedragen voorstel
voor een aanpak te komen en daarna besluitvorming plaats te laten
vinden.
2. Op basis van de opbrengst van de dialoog kaders mee te geven voor
inhoud en proces voor het vervolg van de dialoog zoals verwoord in de
argumenten 2.1 tot en met 2.6 in dit statenvoorstel:
a. De denklijn van alle mest bewerken, circulariteit herstellen en
gebruik kunstmest reduceren, emissies en risico’s minimaliseren,
verwaarden en een beter verdienmodel uitwerken tot concrete
voorstellen voor een mestmenu, een expertpanel, een aanpak
innovatie en een aanpak snelle stabilisatie van.
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b. De eerste bewerking op het eigen veehouderijbedrijf en verdere
bewerking op een bedrijventerrein aanvullen met voorstellen voor
maatwerk voor gezamenlijke mestbewerking van dicht bij elkaar
gelegen veehouderijlocaties.
c. De analyse van gezondheidsaspecten mestbewerking vertalen in
een houdbaar en helder toetsingskader voor vergunningverlening.
d. De oplossingsrichtingen uit de dialoog uitwerken tot een effectieve
en juridisch houdbare aanpak die leidt tot geen verdere groei en
op termijn een zekere krimp van de veestapel in Brabant en die
stevig bijdraagt aan het oplossen van de VAB-problematiek en de
vermindering van ammoniakemissie, overlast en regeldruk voor
bedrijven.
e. De gemeenten en omgevingsdiensten krijgen een actieve
inhoudelijke en coördinerende rol, andere partijen als de retail
worden betrokken en er vindt afstemming en samenwerking plaats
met andere relevante processen en activiteiten.

’s-Hertogenbosch, 24 juni 2016
Provinciale Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

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