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Dossier

Context

Doel

Hoe helpt het dossier ondernemers om een afslag te bereiken en te kiezen of hoe kan het

Planning

VTH

Met betrekking tot veehouderijen zijn de

Veehouders in Brabant houden zich aan de regels. Er komt duidelijkheid

Het hele toezichts- en handhavingstraject draagt er aan bij dat een ondernemer, met name bij

Dit loopt. Zie

gemeenten over het algemeen bevoegd

over nalevingsgedrag. Oneerlijke concurrentie neemt af en er wordt

overtredingen, nadenkt over zijn/haar toekomst: doorgaan of stoppen en hoe dan. Het zet mensen in

statenmededeling

gezag. Intensivering toezicht

gewerkt aan herstel van vertrouwen. Tevens wordt Versterken van toezicht

beweging. Bovendien draagt het bij aan het herstel van vertrouwen, regels worden gehandhaafd en

veehouderijen wordt de komende 4 jaar

en handhaving versterkt. Met gemeenten is de afspraak gemaakt dat na

nageleefd.

samen met gemeenten opgepakt. Nu

toezicht tijdens de intensiveringsslag ook handhaving volgt indien er sprake

Met name de intensiveringsslag levert een schat aan up-to-date informatie over milieuaspecten,

draait een pilot met 9 gemeenten om de

is van afwijking van de regel.

ruimtelijke aspecten, aanwezigheid van asbest, stilzitters en stoppers, en leegstand. Het levert geen

strategisch denkkader doelstellingen uit het dossier helpen realiseren.

voorziene werkwijze in de praktijk uit te

directe beïnvloeding van ondernemers wat betreft keuzegedrag op de rotonde, anders dan de prikkel om

voeren en te toetsen. Tegelijkertijd gaat

hun zaken echt op orde te hebben. Meerwaarde wat betreft het denkkader is verder dat VTH-partners

de Bestuursopdracht Integrale

samen dezelfde inzet gaan plegen, dat geeft duidelijkheid aan ondernemers.

Vergunningverlening van start.
In een Statenmededeling en een Themabijeenkomst op 10 juni 2016 bent u hierover nader geïnformeerd.
Brabantse

Veranderend ruimtegebruik, nieuwe

Versterken van de omgevingskwaliteit in Brabant door in nauwe

De implementatie van de nieuwe strategische denklijn zal de uitdaging op het leegstandsdossier groter

PV 7-11-16:

Aanpak

vormen van economie en

samenwerking met Brabantse partners verdere uitbreiding van leegstand te

maken, omdat meer boeren echt besluiten te stoppen. Dat betekent dat de Brabantse aanpak leegstand

Statenvoorstel

Leegstand

maatschappelijke ontwikkelingen

voorkomen. Transformaties van leegstand vastgoed (incl. VAB’s) realiseren

een zeer relevant onderdeel van de te ontwikkelen instrumentenmix wordt. De strategische denklijn en de

Bestuursopdracht

zorgen ook in Brabant voor leegstand,

– via herbestemming of sloop – die aantoonbaar bijdragen aan

aanpak leegstand zijn niet langer generieke gebiedsgerichte aanpakken, maar gaan uit van maatwerk om

Brabantse aanpak

zowel in het stedelijke gebied als in het

maatschappelijke opgaven en behoeften.

(individuele) mensen/ondernemers/eigenaren in beweging te krijgen.

leegstand

buitengebied.
Dialoog

Aangezwengeld door de provincie zijn

Concrete oplossingsrichtingen waardoor mest optimaal benut wordt in een

Een van de mogelijke uitkomsten van de dialoog is het instrument Staldering (koppeling tussen stoppers

PV 28-11-16:

Mestbeleid

de Brabantse boeren-, burger- en

landbouw die kringlopen sluit, emissies van stikstof, geur en methaan

en groeiers waar emissiereductie onderdeel van is). Dit is één van de instrumenten uit de

Statenmededeling

milieuorganisaties en verschillende

vergaand terugdringt, risico’s voor gezondheid en veiligheid tot een

instrumentenmix, die ondernemers aanzet en helpt te kiezen voor een afslag op de rotonde. Dit vertoont

Mestbeleid.

overheden de afgelopen periode met

acceptabel niveau terugdringt en het vertrouwen herstelt door waar nodig

overeenkomsten met de aanpak Toekomstperspectief varkenshouderij/rapport commissie Rosenthal. Bij

elkaar in dialoog getreden over de

de omvang van de veestapel in gebieden te begrenzen.

de uitvoering vindt de afstemming tussen beide trajecten plaats.

&

mestproblematiek (locatiekeuze, van

Daarnaast worden denklijnen ontwikkeld om dusdanig met mest om te gaan dat de emissies van stikstof

verwerking naar verwaarding) en

en methaan afnemen. Het mestbeleid ondersteunt ondernemers in de doorontwikkeling naar zorgvuldig

Statendag 2-12-16:

omvang veestapel.

en circulair produceren.

Mestbeleid en evaluatie
BZV

Landbouw

Producenten staan in de huidige

De producent sterker en zelfbewuster positioneren in de markt door hem of

Vernieuwt en versterkt ondernemerschap van producenten helpt de juiste afslag op de rotonde met

PV 7-11-16:

Innovatie

ketenstructuur niet meer in directe

haar via begeleiding op vraagstukken als klantvraag, marketing en het

succes te nemen.

Statenmededeling

Campus

verbinding met de consument, en zijn

creëren van toegevoegde waarde te helpen naar nieuwe ondernemings- en

Landbouw Innovatie

daardoor als ondernemer hun positie in

verdienmodellen.

Campus

de voor hen belangrijke markten kwijt
geraakt.
Stikstof

Convenantpartners stellen vast dat er

Halvering van de vergunde stalemissies van ammoniak uit

Stikstofdossier biedt ondernemer duidelijkheid: hoe moeten bedrijven er in de toekomst uitzien, en kan

PV 28-11-16:

onvoldoende garantie is dat

veehouderijbedrijven in de periode 2010 – 2028.

mijn huidige bedrijf tijdig aan de eisen van straks voldoen?

Statenmededeling Stikstof

doelstellingen tijdig worden gehaald.

Strategische denklijn leidt ofwel tot stoppen (toekomst buiten veehouderij) of tot een meer duurzame

Scenario’s worden nu getoetst op hun

vorm van ondernemen, waarmee de stikstofemissie wordt verminderd.

PV tweede kwartaal 2017:

effect voor NWM, leefbaarheid

Statenvoorstel wijziging

omgeving, agro-economie en

Verordening Stikstof

uitvoerbaarheid.
Waterkwaliteit

Voor waterkwaliteit zijn in de

Waterkwaliteitsdoelstellingen 2027 realiseren, met nitraat en fosfaat als

Strategische denklijn leidt ofwel tot stoppen (toekomst buiten veehouderij) of tot een meer duurzame

1.Beantwoording Motie M2

Kaderrichtlijn Water en in het PMWP

belangrijke beperkende factoren.

vorm van ondernemen, waarmee de emissies naar oppervlaktewater en grondwaterlichamen worden

van 9 september 2016 mbt

doelstellingen opgenomen. Zonder

verminderd.

extra geld voor

aanvullende maatregelen worden de

In het nieuwe mestbeleid wordt meegewogen hoe vormen van mestbewerking kunnen bijdragen aan

waterkwaliteit medio nov

doelstellingen niet gerealiseerd. Het

verminderen van uitspoeling van nitraat en fosfaat naar het water.

2016

Rijk gaat over de meststoffenwetgeving

Het nemen van maatregelen in het kader van de verbetering van de bodemstructuur en vitaliteit leiden tot
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en provincies zullen de regie nemen om

verbetering van waterkwaliteit en een duurzame voedselvoorziening.

2. Standpuntbepaling Delta

de versnelling van de

aanpak waterkwaliteit

uitvoeringsmaatregelen vorm te geven.

medio begin november
2016.

BZV

Het instrument BZV richt zich op

De BZV stuurt – vanuit “Ontwikkelingsruimte moet je verdienen en is niet

bedrijven die zich ontwikkelen en

onbegrensd” – als instrument middels een objectieve toetsing op een

De BZV als instrument is volgend: kan de juiste instrumentenmix ondersteunen.

PV 28-11-16:
Statenmededeling

daarvoor een nieuwe vergunning

zorgvuldige veehouderij.

evaluatie BZV

(moeten) aanvragen. Stilzitters en

&

stoppers zijn hierbij niet in beeld.

Statendag 2-12-16:
Mestbeleid en evaluatie
BZV

Toekomstpers

Het merendeel van de Brabantse

Samen met partners werken aan een realistische uitweg uit de vicieuze

Voor de varkenshouders wordt inzichtelijk welke randvoorwaarden gelden bij de afslagen op de rotonde

PS wordt op van te voren

pectief

varkenshouders bevindt zich in een

cirkel: individuele ondernemers stapsgewijs – binnen hun persoonlijke

die leiden naar een toekomst binnen de varkenshouderij. De afslag naar een toekomst buiten de

afgesproken momenten

varkenshouder

vicieuze cirkel van een grotendeels

mogelijkheden en de mogelijkheden die hun locatie en omgeving biedt –

varkenshouderij (stoppen) wordt actief ondersteund met een mix aan instrumenten. Hierdoor helpen we

betrokken bij de voortgang

ij, inclusief

anonieme markt, gekenmerkt door

bewust laten kiezen voor een toekomst, binnen of buiten de

individuele ondernemers een keuze te maken voor de toekomst om uit de vicieuze cirkel te komen.

van de pilots.

verbinding met

overproductie en structureel lage

varkenshouderij. Ondernemerschap kan ook stoppen met varkenshouderij

Hiertoe worden in 2017 een aantal eenmalige pilots gestart.

Regiegroep

prijzen, waarin schaalvergroting en het

inhouden. Doorgaan én stoppen zijn daarin – zowel op sectorniveau als op

Vitale

maximaal benutten of zelfs oprekken

ruimtelijk niveau – onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Varkenshoude

van milieugebruiksruimte en

rij (Rosenthal)

leefkwaliteit de enige optie lijkt. Een
optie die veel ondernemers vanuit
zichzelf nooit zouden kiezen.

