Concept agenda woordvoerdersoverleg thema Landbouw 1 juni 2018
Opening en mededelingen
1. Bespreekpunten
A. Doorkijk
Lange termijn planning GS, met een concrete blik op de komende zes maanden

B. Door fracties en / of Gedeputeerde Staten (GS) aangedragen bespreekpunten

Onderwerp
1.

Monitor uitvoeringsagenda

Korte motivatie

D66

Onlangs is de Monitor Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020 aan PS

Brabantse Agrofood

2.

Afslagen op de rotonde

Z achtergrond

Aanvrager(s)

aangeboden met een Statenmededeling. De fractie van D66 wil meegenomen worden
in het instrument "monitor"; wat kan je er wel mee en wat niet. Daarnaast is D66
geïnteresseerd in welke ontwikkelingen er allemaal spelen in het agrofooddossier.
GroenLinks

Vorig jaar kregen de Brabantse veehouders van PS de keuze: welk van de vier
afslagen neem je op de rotonde? Kies je voor een nichemarkt (bijvoorbeeld
streekproducten), de EU-kwaliteitsmarkt (bijvoorbeeld één ster Beter Leven), de
wereldmarkt (bulk) of stoppen?
Graag krijgen we een inkijkje naar de ontwikkelingen nu: welke afslagen zijn genomen,
en in welke verhoudingen ongeveer?

3.

Natuur en landbouw
verbinden

GroenLinks

Brabant realiseert veel nieuwe natuur en natuurverbindingen. Het GOB is daartoe het
vehikel. In hoeverre kan natuurinclusieve landbouw dit doel bereiken?
Lukt het om intensief gebruikte agrarische gronden om te zetten naar
extensieve/biologische, al dan niet in afwachting van de omzetting en inrichting naar
'echte' natuur? Krijgen biologische boeren de ruimte om te boeren in het (nog te
realiseren) NNB? En blijft dat vervolgens marginaal, of gaat het om substantiële
Brabantse hectaren?

4.

Sociale dimensie flankerend
beleid

GroenLinks

De wijziging van de Verordening Ruimte en de Verordening Natuurbescherming
(onderdeel Stikstof) ging gepaard met flankerend beleid. In belangrijke mate om
bedrijven te compenseren die eerder dan gepland moesten stoppen. Enkele fracties,
waaronder GroenLinks, waren van mening dat dat geld terecht moest komen bij de
veehouders met een (zeer) laag inkomen (voornamelijk zeugenhouders, daarna
vleesvarkenhouders en een klein deel pluimveehouders), en bij veehouders met een
slechte arbeidsmarktpositie (55+).
Zijn deze groepen daadwerkelijk bereikt vanuit het flankerend beleid (en in welke
mate)?

5.

Omgang met niet

VVD

Hoe gaan GS om met veelbelovende innovatie initiatieven bij stalsystemen. Ook als
deze nog niet gekeurd zijn door het RIVM. Is er een combinatie van diverse innovaties
mogelijk om factor te behalen?

toegelaten innovaties

6.

Status samenwerking RIVM
en status moratorium geiten

VVD

Hoe gaan de overleggen met het RIVM over de gezondheidsonderzoeken in het kader
van de emmissiefactoren?. Zijn er door GS nog actualiteiten te melden ten aanzien van
deze onderzoeken? Wanneer moet er welke informatie zijn om dit moratorium op te
heffen of definitief te maken?

7.

Landelijke trajecten en
ontwikkelingen

Gedeputeerde
Spierings

De gedeputeerde wil de woordvoerders een terugkoppeling geven van enkele
landelijke trajecten en ontwikkelingen. Meer specifiek betreft het een terugkoppeling
over:
-

het gesprek van de gedeputeerde met staatssecretaris Van Veldhoven over de
problematiek rondom de combi-luchtwassers en
de ontwikkelingen binnen het onderdeel Vitaal Platteland binnen het
Interbestuurlijk Programma (IBP)

C. Moties en toezeggingen
Stand van zaken aangenomen moties en toezeggingen

2. Wat verder ter tafel komt
3. Sluiting

Lange Termijn Planning (versie 23-05-2018)
Procedurevergadering 02-07-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Spierings

Landbouw

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

UBA pijler circulaire economie - lokale waardeketens

Spierings

Landbouw

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Ondersteunende maatregelen: voortgang

Spierings

Landbouw

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

onderzoeksplan evaluatie UBA

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging
Dossier wordt
met een maand
uitgesteld
omdat we de
stand van
zaken van een
aantal
verleende
subsidies willen
meenemen.
Deze zijn nog
niet allemaal
verleend.

Procedurevergadering 03-09-2018
Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Spierings

Landbouw

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Update aanpak mestfraude

Indiciatief
gepland.

Spierings

Landbouw

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Staldering en dierwelzijn

indicatief
gepland

Procedurevergadering 24-09-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Van Merrienboer

Landbouw

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Monitor glastuinbouw

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging
indicatief
gepland

Procedurevergadering 01-10-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Spierings

Landbouw

Evaluatie

Statenvoorstel

Evaluatie UBA

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Spierings

Landbouw

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Afwegingskader gezondheid en veehouderij

Indicatief
gepland. Is
afhankelijk van
of en hoe snel
het rijk een
kader gaat
opstellen. Dit is
afhankelijk van
de risicokaart
belasting
endotoxine die
nu wordt
gemaakt. 22
maart meer
duidelijkheid
over planning
van het rijk.

Procedurevergadering 22-10-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleld/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Spierings

Landbouw

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Natuurinclusieve landbouw

Uiterste
beslultv.
datum

R .
e. en van
w|Jz|g|ng

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
.. . .
wijziging

Uiterste
beslultv.
datum

R .
f. JJJJ
wijziging

beslultv.

ĩľ.íSľi™"

datum

wijziging

Procedurevergadering 12-11-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Spierings

Landbouw

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Ondersteunende maatregelen: voortgang

Procedurevergadering 17-12-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleld/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Spierings

Landbouw

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Stand van zaken POP-3 (agrifood, natuur, water, LEADER)

Procedurevergadering 01-01-2019
Portefeuillehouder

Thema

Spierings

Landbouw

Moment Beleld/P&C-cyclus

Evaluatie

lüţ'.'L.
document
Ter
besluitvorming

Dossier

Landbouw Innovatie Brabant (UB) 2016 - 2019

Provincie Noord-Brabant

Stand van zaken moties en toezeggingen per 23 mei 2018
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

4145988

Themabijeenkomst Mw.
Landbouw d.d.
M.J.G.
03-02-2017
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

4211437

PS 07-07-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4231955

PS 07-07-2017

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.
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

4269893

Provinciale Staten
d.d. 27-10-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

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.

Deze motie is afgehandeld. Uw Staten hebben hierover een
statenmededeling ontvangen.

De toezeggingen 4231955 en 4269893 hebben beide betrekkinc
op het VGO3-onderzoek.

De stand van zaken van toezegging 4231955 is opgenomen bij
toezegging 4269893.
Ged. Spierings zegt toe via een memo gedeputeerde De toezeggingen 4269893 en 4231955 hebben beide betrekkinc
PS te informeren over de ontwikkelingen van het
op het VGO3-onderzoek. Wij zijn als provincie nog steeds in
afwachting van de resultaten van dit onderzoek, wat uit meerdere
onderzoek naar de gezondheidseffecten rondom
geitenhouderijen.
componenten bestaat. Zoals door mij toegezegd, tijdens de
vergadering van PS op 7 juli 2017, zal ik uw Staten over dit

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken
onderzoek informeren zodra dit gepubliceerd is. En zullen we
bezien wat dit betekent voor het moratorium ten aanzien van de
geitenhouderijen.
De minister van LNV heeft op 5 december 2017 antwoorden
gegeven op Kamervragen van de PvdA over geitenhouderijen in
de provincie Overijssel. Hierna is de betreffende passage over het
vervolgonderzoek hieronder opgenomen. De naam voor het
vervolgonderzoek is het VGO3-onderzoek.
"Het vervolgonderzoek bestaat uit een aantal deelonderzoeken
en behelst onder andere een epidemiologische analyse van
huisartsengegevens over de jaren 2014-2016 in het VGO-gebied
(deel van Noord-Brabant en het noorden van Limburg) om na te
gaan of de eerder gevonden verbanden ook in deze jaren
optreden. De verwachting is dat dit deelonderzoek medio 2018
kan worden afgerond. Een van de aanbevelingen uit het laatste
onderzoek is om deze analyse ook in andere gebieden uit te
voeren om te zien of hetzelfde effect hier ook optreedt. Op dit
moment wordt gekeken welke gebieden in andere provincies dan
Noord-Brabant en Limburg voldoen aan de randvoorwaarden
voor een dergelijke analyse. Dit deelonderzoek kan naar
verwachting medio 2019 worden afgerond. Tegelijkertijd vindt er
onderzoek plaats naar de oorzaken van de verhoogde ziektedruk
rond geitenhouderijen. Het totale onderzoek kan naar
verwachting in 2020 worden afgerond. Het onderzoek naar de
oorzaken van de verhoogde ziektedruk is ingewikkeld en kost tijd.
Ik realiseer mij dat dit, in het perspectief dat je snel tot een
oplossing wilt komen en gepaste maatregelen wilt nemen, spanning
oplevert."
Stand van zaken toezegging 4231955:
De opdracht voor het onderdeel epidemiologische analyse van
huisartsengegevens over de periode 2014-2016 van het
vervolgonderzoek is verleend.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4276500

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4277220

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

Inhoud motie ļ toezegging

Motie M27 - Statenvoorstel 66/17 Provinciehuis als
e-catcher: Verzoeken Gedeputeerde Staten om een
concreet plan te maken om (innovatieve) technieken
voor energiebesparing en -opwekking toe te passen
in, op en om het provinciehuis, zodat het
provinciehuis een herkenbare E(ye)-catcher van de
energietransitie wordt.
Motie M53- Statenvoorstel 66/17 Schone
Verenvloot: spreken uit na te gaan welke
mogelijkheden er zijn binnen het Energie- en/of
Innovatiefonds of het Uitvoeringsprogramma Energie
om de Brabantse verenvloot schoon te laten varen
en PS hierover te informeren.

Stand van Zaken
Tijdens de begrotingsbehandeling op 7 december 2017 heeft de
minister van LNV op vragen over het vervolgonderzoek naar het
risico op longontsteking in relatie tot geitenhouderijen het
volgende geantwoord (Kenmerk BBR/17197345):
"Het vervolgonderzoek dat in het kader van Veehouderij
Gezondheid Omwonenden wordt uitgevoerd (het zogenaamde
VGO3-onderzoek) moet uitwijzen wat de oorzaak is van het uit
eerdere onderzoeken gebleken hogere risico op longontsteking
rond geitenhouderijen. Dit inzicht is noodzakelijk alvorens
risico-reducerende maatregelen kunnen worden getroffen. Dat
neemt niet weg dat het in de tussentijd het bevoegde gezag bij het
nemen van besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening en,
voor zover mogelijk, bij het nemen van besluiten over het verlenen
van vergunningen voor de nieuwvestiging of uitbreiding van
geitenhouderijen, rekening kan houden met zorgen over de
volksgezondheid die leven bij omwonenden. In bepaalde delen
van het land is een situatie ontstaan waarbij de provincie tot de
conclusie is gekomen dat er geen uitbreiding van de
melkgeitenhouderij kan plaatsvinden. In zowel de provincie
Noord-Brabant als in de provincie Gelderland is een tijdelijk
moratorium op nieuwbouw en uitbreiding van geitenhouderij
afgekondigd. Ik ben van mening dat dit op dit moment de meest
aangewezen weg is."
Aan dit plan wordt momenteel gewerkt.

Intussen zijn de Brabantse veren geïnventariseerd, en heeft de
provincie gesprekken gevoerd met de BOM (energiefonds en
innovatiefonds). Op dit moment zien we meer kansen liggen bij he'
energiefonds. Ook staat er een overleg gepland met Werkendam/
Gorinchem. Binnen de provincie is dit een samenwerking van het
energieteam en collega's van mobiliteit.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4277245

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4291408

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4291414

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4305789

Woorvoerdersove
rleg Energie d.d.
15-12-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

Woordvoerdersov
erleg Energie d.d.
15-12-2017

Mw.
MJ.G.
Spierings

4305792

Inhoud motie ļ toezegging
Motie M62 - Statenvoorstel 66/17 Mestverwerking
hoort bij AFC: Verzoeken het college van
Gedeputeerde Staten in overleg te treden met de
bestuurders van Agrifood Capital en de gemeente
Oss voor de realisatie van een grootschalige
mestverwerkende installatie; bij een excellente
vergunningaanvraag, die gezondheid en veiligheid
in de omgeving borgt, alles in werking te stellen om
te komen tot een snelle, zorgvuldige
vergunningverlening, zoals dat ook bij Danone is
gebeurd. Hierbij inbegrepen wordt het opstellen van
een PIP, zodat de schop de grond in kan.
Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018:
Gedeputeerde Spierings zegt toe PS een memo te
doen toekomen over mogelijkheden van gebruik van
restwarmte bij datacentra

Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018:
Gedeputeerde Spierings zegt toe de mogelijkheden
te gaan bekijken of medewerkers op een effectieve
manier zonnepanelen kunnen aanschaffen via de
provincie, analoog aan een PC-privé regeling
Gedeputeerde Spierings zegt toe om PS te
informeren over de samen met de B5 in ontwikkeling
zijnde aanpak voor de volgende stap in laadpalen
voor elektrische voertuigen
Gedeputeerde Spierings zegt toe om de
Windmonitor van het Rijk in het voorjaar van 2018
aan PS toe te sturen, inclusief een lezing van GS
over de inhoud.

Stand van Zaken

Afgedaan

Uw Staten worden in mei hierover nader geïnformeerd.
In januari heeft er een overleg plaatsgevonden tussen
Gedeputeerde Staten en de gemeente Oss over de realisatie van
mestverwerking van industriële grootte op industrieterreinen
binnen Agrifood Capital (gemeente Oss). Het bedrijf is nu aan zet
om een excellente vergunningaanvraag in te dienen.

Wij hebben een eerste inventarisatie gedaan naar de
mogelijkheden om restwarmte van datacentra te benutten.
Adviesbureau Greenvis heeft onlangs een overeenkomst getekend
met brancheorganisatie DDA om na te gaan waar er goede
kansen liggen, waar de inzet van restwarmte het meest kansrijk is.
Binnenkort hebben wij contact met Greenvis, bezien vervolgens
welke rol de provincie hier in kan pakken, en welke
vervolgstappen we kunnen zetten. Als wij daar een concreet
beeld bij hebben, dan zullen wij uw Staten hierover informeren.
Deze toezegging is afgedaan. Uw Staten hebben hierover medio
mei een memo gedeputeerde ontvangen.

Begin juni ontvangen uw Staten hierover een persbericht, en
nadere uitleg in een memo gedeputeerde.

De timing van wanneer EZK/ RVO de monitor Wind op Land
publiceert, is lastig te voorspellen.
in 2017 is de monitor eind juni gepubliceerd.
Wij zullen kort na publicatie van de windmonitor uw Staten
informeren, inclusief een lezing van GS over de inhoud.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Į toezegging

Stand van Zaken

4312736

Gedeputeerde Spierings zegt toe PS te informeren
over lobby-activiteiten van GS in Den
Haag op het gebied van landbouw
Motie M7 - Begrotingswijziging 76/17
Gereserveerde middelen Energie voor uitvoering
Energietransitie 2018-2019: Verzoeken
Gedeputeerde Staten om in kaart te brengen of het
mogelijk is om met een aantal gemeenten en in
afstemming met (kennis)instellingen en bedrijven een
versnelling aan te brengen om ideeën die nu nog op
de plank liggen (prototype getest) versneld in een
praktijkomgeving te testen en naar de markt te
krijgen en PS hierover te informeren bij de
perspectiefnota 2018.
Motie M44 - Aardgas-vrije wijken: Verzoeken het
College van Gedeputeerde Staten om, naast de 2
miljoen euro die nodig zijn voor de Ie tranche
aardgasvrije woningen in de B5, bij de integrale
begrotingswijziging die we volgens GS voor de
zomer mogen verwachten (zie blz 6/15 van het
Statenvoorstel inzake de Perspectiefnota onder
Bestuursopdracht a.), ook een bedrag voor het
aardgasvrij maken van woningen in de M7 op te
nemen.
Motie M59 - Logisch: zonne-energie op daken
logistieke bedrijven: Verzoeken Gedeputeerde
Staten om te onderzoeken hoe logistieke daken meer
benut kunnen worden voor zonne-energie; te
onderzoeken hoe de energieke samenleving hierin
een rol kan spelen en gaan over tot de orde van
dag.
Motie M62 - Financiering verduurzaming sportclubs:
verzoeken Gedeputeerde Staten om te onderzoeken
of sportclubs die met het duurzaamheidsloket Sport
een plan van aanpak gemaakt hebben hiervoor de
financiering geregeld krijgen en indien dat niet het

Uw Staten ontvangen hierover in juni nadere informatie.

4315776

Rondvraagmoment Mw.
d.d. 19-01-2018
M.J.G.
Spierings
Provinciale Staten Mw.
M.J.G.
d.d. 15-12-2017
Spierings

4349730

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

4349757

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

4349762

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

Uw Staten hebben in de perspectiefnota nadere informatie
ontvangen over hoe wij invulling willen geven aan deze motie.
Nadere uitwerking volgt.

Samenwerking met B5-steden en de middelgrote gemeenten (M7)
loopt. Aan de begrotingswijziging voor de eerste tranche
aardgasvrije woningen wordt gewerkt.

We gaan de uitvoering in co-creatie oppakken (teams
werklocaties en energie).
Recent is een PvA opgesteld voor de vergroening en
verduurzaming werklocaties. De uitvoering van de motie is
meegenomen in dit PvA.

Dit volgt.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4349769

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

4355576

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

4355585

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

4355593

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

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

4355599

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

4360146

Provinciale Staten

Mw.

Inhoud motie Į toezegging
geval is te onderzoeken hoe de provincie
(bijvoorbeeld via gemeenten zoals bij de
zonnepanelen in Zuidoost Brabant) kan helpen door
deze plannen ook (mede) te financieren.
Motie M63 - Bestuurskracht rondom de
Energietransitie: verzoeken Gedeputeerde Staten om
Provinciale Staten te informeren over de stappen die
in samenwerking met de VBG worden gezet om de
gemeentelijke rol te versterken en over de uitwerking
en invulling van stappen die de provincie zet zoals
aangegeven in de Statenmededeling; Te
onderzoeken hoe de provincie de faciliterende rol
die het Panteia rapport voorstelt in kan vullen op
een manier die gemeenten helpt zonder dat het
eigenaarschap van de energieopgave daardoor te
eenzijdig bij de provincie komt te liggen en
Provinciale Staten hierover te informeren.
Gedeputeerde Spierings zegt toe om PS tijdens P&C
momenten te informeren over de provinciale inzet op
communicatie - conform het aanvullende
uitvoeringsprogramma Energie - om Brabanders bij
de energietransitie te betrekken.
Gedeputeerde Spierings zegt toe om gemeenten die
bezig zijn met aardgasvrije wijken te attenderen op
het belang van grijs water systemen
Gedeputeerde Spierings zegt toe om - naar
analogie van de aanpak van windmolenpark A16 ook in de ontwikkeling van andere windmolenparken
als provincie inspanning te leveren om meer dan
25X van de opbrengst ten goede te laten komen
aan de directe omgeving.
Gedeputeerde Spierings zegt toe om de door
Provinciale Staten geuite zorgen mee te nemen in
gesprekken met de BOM over de wijze van
uitvoering van het programma Develop to Invest.
Gedeputeerde Spierings zegt toe PS op hoofdlijnen

Stand van Zaken

Afgedaan

Op korte termijn al een aantal zaken opgepakt. Bijvoorbeeld op
basis van bestuurlijk gesprek met VBG en Enexis, waar we
afspraken maken om versneld te zorgen dat gemeenten goede
visies klaarmaken en kennis hebben over (sociale)
randvoorwaarden in contracten met investeerders.
In voorbereiding op de omgevingsvisie, en op een nieuwe
energieagenda, voeren wij op dit moment een
haalbaarheidsonderzoek uit. We laten ons adviseren over de
mogelijke rol(len) van de provincie in de totale energieopgave, en
hoe we op bepaalde momenten een sterkere proces-regierol in
kunnen nemen. We zien dat er ruimte en verantwoordelijkheid ligt
bij de provincie om in bepaalde trajecten ons steviger te
positioneren. Wij komen hier op terug bij uw Staten.
Wij zullen de informatie over communicatie betrekken in de P&C
momenten. Daarnaast willen wij uw Staten eenmalig informeren
over de totaalpakket aan strategische communicatie op het thema
energie. Uw Staten kunnen dit in juni tegemoet zien.
Dit pakken we op.

Stand van zaken volgt.

Deze toezegging is afgehandeld. Gedeputeerde Spierings heeft
dit onder de aandacht gebracht in een bestuurlijk overleg met de
BOM.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
d.d. 18-05-2018

M.J.G.
Spierings

Inhoud motie Į toezegging
te informeren over hoe burgemeesters
zijn omgegaan met de brief van de CdK aan de
burgemeesters over de integriteit van
gemeenteraden.

Stand van Zaken

Afgedaan

