Agenda woordvoerdersoverleg thema Landbouw 1 december 2017
1. Opening en mededelingen
2. Bespreekpunten
A. Door de fracties aangedragen bespreekpunten

1.

Z

Onderwerp

Aanvrager(s)

Korte motivatie
achtergrond

De vier afslagen op de

GroenLinks

GroenLinks wil van de
gedeputeerde weten wat de stand
van zaken is ten aanzien van de
doorontwikkeling van de
Brabantse veehouders volgens de
vier door GS geschetste sporen.
Ook vraagt GroenLinks zich af
hoeveel veehouders gebruik
maken van de stoppersregeling en
hoeveel veehouders er in
aanmerking komen voor financiële
ondersteuning door de provincie
om te stoppen (relatie met
onderzoek Gé Backus) of om te
schakelen, en op basis van welke
criteria.
De fractie van GroenLinks wil van
de gedeputeerde horen wat de
stand van zaken ten aanzien van
de ontwikkeling van verticale
teelten is en of dit inmiddels
winstgevend is. Ook wil
GroenLinks weten of er nog een
stimulerende rol voor de provincie
is weggelegd en of innovatie kan
plaatsvinden in VAB's.

rotonde

2.

Plantaardig

GroenLinks

3.

Mest

GroenLinks^66

GroenLinks en D66 willen met de
gedeputeerde in gesprek over de
onthullingen in het NRC op 1 1
november jl over mestfraude.
Daarbij willen zij van GS horen
wat GS hierin onderneemt en wat
de omgevingsdiensten en
waterschappen doen. D66 wil
weten hoe de communicatielijnen
vanuit de regio naar de betrokken
ministers lopen. Ook willen
GroenLinks en D66 met de
gedeputeerde van gedachte
wisselen over welke instrumenten

PS hebben om scherper te sturen
in dit dossier. De fractie van D66
wil bovendien van de fracties
horen welke verwachtingen zij
hebben bij de ontwikkelingen in
dit dossier en van de
gedeputeerde of er consequenties
voor het Brabantse beleid zijn
naar aanleiding van de
openbaringen.
Naast de mestfraude wil
GroenLinks ook in gesprek over
grootschalige mestverwerking.
Lukt het de provincie om de
noodzakelijke capaciteit te
realiseren en het overschot te
verwerken? En wat kan de
provincie doen als er geen
medewerking komt van de
4.

Toezicht en handhaving

GroenLinks

5.

Glastuinbouw

D66

mestfabrieken.
GroenLinks wil door de
gedeputeerde bijgepraat worden
over het onderzoek bij gemeenten
over toezicht en handhaving op
naleving van vergunningen.
Hierbij moet ook aandacht zijn
voor de uitkomsten en de
communicatie in dit kader. Ook
wil GroenLinks horen waar de
provincie en gemeenten nu staan
met toezicht en handhaving t.a.v.
vergunningen veehouderijen en
mestverwerkende installaties in
Brabant.
Glastuinbouw is recentelijk
nauwelijks aan de orde geweest.
D66 hoort graag van de
gedeputeerde wat de
ontwikkelingen zijn in Nieuw
Prinsenland en of er synergie is
tussen glastuinbouw en industriële
ontwikkelingen op het terrein van
de suikerunie. Daarnaast wil D66
weten wat het perspectief is voor
de ontwikkelingen in Deurne en of
er voor de PAS al zicht is op een
oplossing. Ook wil D66 weten of
er nog voortgang is bij de
sanering van losstaande

glastuinbouwbedrijven en of er
van de gedeputeerde een
voortgangsrapportage is te
verwachten.

B. Doorkijk
»

Lange termijn planning GS, met een concrete blik op de komende zes maanden

»

Stand van zaken aangenomen moties en toezeggingen

Opmerking: op moment van publiceren van deze agenda is als bijlage de lange termijn planning GS
en de stand van zaken aangenomen moties en toezeggingen, zoals gepubliceerd bij de
procedurevergadering van 20 november 2017, gevoegd.

3. Wat verder ter tafel komt
4. Sluiting

Lange Termijn Planning (versie 08-11-2017)
Procedurevergadering 18-12-2017
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleld/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Spie rings

Landbouw

Overig

Statenmededeling

Landbouw Innovatie Campus

Spie rings

Landbouw

Uitvoering/voortgang

5tatenmededeling

We Are Food

Spierings

Landbouw

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

POP3 (Waterregelingen en JOLA]

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Uiterste
besluitv.
datum

Reden ven
wijziging

Procedurevergadering 01-01-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleld/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Van den Hout

Landbouw

Kaderstelling

Statenmededeling

Actualisatie BBT-document

Spierings

Landbouw

Evaluatie

Statenmededeling

Resultaten zorgvuldige dialoog VR2014

Spierings

Landbouw

U itvoeri ng/voortgang

Statenmededeling

Instellen expertpanel landbouw

Procedurevergadering 22-01-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Spierings

Landbouw

U itvoeri ng/voortgang

5tatenmededeling

Monitor Brabantse Agrofood

Spierings

Landbouw

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Afwegingskader gezondheid en veehouderij

Spierings

Landbouw

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Evaluatie openstellingen POP3

Spierings

Landbouw

Uitvoen ng/voortgang

Statenmededeling

Beleidsregel gezondheid (inclusief provinciaal BBT document)

Spierings

Landbouw

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Ultvoerlngsprogramma agenda plantaardig

besluitv.

Procedurevergadering 01-04-2018

Spierings

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type
document

Dossier

Landbouw

Evaluatie

Statenvoorstel

Evaluatie uba

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Procedurevergadering 01-01-2019
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleld/P&C-cyclus

Type
document

Dossier

Spierings

Landbouw

Evaluatie

Ter
besluitvorming

Landbouw Innovatie Brabant (UB) 2016-2019

Provincie Noord-Brabant

Stand van zaken moties en toezeggingen per 8 november 2017
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

4145988

Themabijeenkomst
Landbouw d.d.
03-02-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

Wij zullen de evaluatie van de huidige werkwijze meenemen in de
evaluatie van de UBA. Mocht uw Staten zelf constateren dat deze
evaluatie niet voldoende is, dan vragen wij uw Staten tzt ons
college te verzoeken om een aparte evaluatie.

4180858

Provinciale Staten
21-04-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4191830

4211437

Themabijeenkomst
Energie
19-05-2017
PS 07-07-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings
Mw.
M.J.G.
Spierings

4231955

PS 07-07-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4253005

Themabijeenkomst
Energie d.d.
08-09-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

De evaluatie van de huidige werkwijze van de
urgentieteam wordt meegenomen bij de
evaluatie van de UBA. Mocht PS constateren dat
deze evaluatie niet voldoende is volgt er
nog een aparte evaluatie
Motie M41 Scharrelt u even een kippencoalitie bij
elkaar: Dragen het College van GS op te
onderzoeken op welke - niet financiële - wijze kan
worden bijgedragen aan de wens van de
koplopende pluimveehouders om een fijnstof
reducerend stalconcept te realiseren waarbij vrije
uitloop mogelijk is; PS hierover via een
Statenmededeling uiterlijk in december 2017 te
informeren
Gedeputeerde Spierings zegt toe om PS, in het
najaar, te informeren over de resultaten van de
regionale energie strategieën.
Motie M9a - Geen risico's met de volksgezondheid:
Verzoeken Gedeputeerde Staten om zo snel mogelijk
na vaststelling van de wijziging Verordening ruimte
te komen tot een gezondheidskader voor
mestverwerkende installaties en hierover te
rapporteren aan Provinciale Staten.
Gedeputeerde Spierings zegt toe om het onderzoek
naar de huisartsengegevens toe te sturen zodra dit
beschikbaar is en te bekijken wat dit betekent voor
het moratorium ten aanzien van de geitenhouderijen
PS informeren over wat er in de opdracht aan de
Omgevingsdiensten is opgenomen over handhaving
van energiebesparing door bedrijven.

Afgedaan

Wij nemen de uitwerking van deze motie mee in de integrale
uitwerking van onze inzet op het stimuleren van ontwikkeling van
nieuwe stalconcepten. Voor de pluimveehouderij zullen wij uw
Staten hierover niet apart berichten in een statenmededeling in
december. Uw Staten worden in het voorjaar 2018 nader
geïnformeerd over innovatieve stalconcepten voor de
verschillende type veehouderijen.

Uw Staten worden hierover in december geïnformeerd met een
statenmededeling.
Wij stellen eind 2017/ begin 2018 een nieuwe beleidsregel vast
over gezondheid irt mestbewerkingsinstallaties. Uw staten worden
tzt hierover geïnformeerd.

Uw Staten zullen de resultaten van het onderzoek ontvangen,
zodra deze beschikbaar zijn.

Deze informatie ontvangt u in oktober.
24/10 Akkoord memo gedeputeerde, memo toegestuurd aan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4253010

Themabijeenkomst
Energie d.d.
08-09-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4253013

Themabijeenkomst
Energie d.d.
08-09-2017
Themabijeenkomst
Energie d.d.
08-09-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings
Mw.
M.J.G.
Spierings

4262680

Themabijeenkomst
Landbouw d.d.
22-09-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4269876

Themabijeenkomst
d.d. 27-10-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4269893

Provinciale Staten
d.d. 27-10-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4253015

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken

griffie en aangemeld voor de procedure vergadering
Daar waar mogelijk inzichtelijk maken wat de diverse Deze toezegging is afgehandeld. Uw Staten hebben begin
voorstellen uit het aanvullende
november het aanvullend investeringsvoorstel ontvangen, waarin
investeringsprogramma opleveren aan
dit punt, daar waar mogelijk, is meegenomen.
energiebesparing danwel opwekking van duurzame
energie.
PS informeren over de consequenties op de
Deze toezegging is afgehandeld. Uw Staten hebben hierover
Brabantse energieagenda van het nieuwe
begin november een memo gedeputeerde ontvangen.
regeerakkoord, zodra dat er is.
Inzichtelijk maken op welke wijze de conclusies en
Deze informatie ontvangt u ten tijde van de 100% versie van het
aanbevelingen van het rapport van CE Delft in de
investeringsprogramma.
voorstellen uit het aanvullende
investeringsprogramma worden meegenomen.
Toezegging uit de Themavergadering Landbouw van De reactie op de brieven van ZLTO en BAJK volgt in november.
d.d. 22-09-2017 door gedeputeerde Spierings toe
om te komen met een reactie op de brief van de
ZLTO en de BAJK en inzichtelijk maken wat het
pakket betekent voor de Brabantse veehouder
Gedeputeerde Spierings zegt toe een lijst aan PS te De lijst met gesprekspartners wordt in november aan uw Staten
sturen met daarop de partners rond de
gestuurd.
ondersteunende maatregelen transitie veehouderij en
indien beschikbaar de geformaliseerde schriftelijke
afspraken.
Ged. Spierings zegt toe via een memo gedeputeerde Zie ook toezegging 4231955.
PS te informeren over de ontwikkelingen van het
Vooruitlopend op de opdrachtverlening voor het onderzoek naar
onderzoek naar de gezondheidseffecten rondom
bronnen en maatregelen in relatie tot het longontstekingsrisico bij
geitenhouderijen.
geitenhouderijen heeft het ministerie van VWS opdracht gegeven
om te starten met het huisartsenonderzoek 2014-2016.
NIVEL en IRAS verzamelen op dit moment de benodigde gegeven:
voor het huisartsenonderzoek:
- huisartsengegevens over de jaren 2014-2016;
- gegevens over de geitenhouderijen.
Naar verwachting zullen in eerste kwartaal van 2018 de eerste,
voorlopige resultaten, beschikbaar komen.
Tijdens gesprekken met ministeries en onderzoekers is door ons
gevraagd naar mogelijkheden om bij te dragen aan versnelling

Afgedaan
Afgedaan

Afgedaan

Stuknr Vergadering POHO

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken
van het huisartsenonderzoek. Deze vragen hebben tot nu toe
geen duidelijkheid over mogelijkheden opgeleverd.
Het onderzoeksvoorstel voor het bronnen en maatregelen
onderzoek wordt binnenkort verwacht en zal o.a. met de
provincie Brabant worden afgestemd.

Afgedaan

