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AGENDA   
 

Datum : donderdag 14 november 2019  
Tijd : van 9.30 uur tot 11.30 uur.  
Locatie : provinciehuis, zie receptie (dagstaat).  
 
 
1.  Opening en mededelingen (9.30 – 10.00 uur) 
 
1.1 Hoe verder met verkenning water? (9.35 -9.50 uur) 
We zijn het watervraagstuk in Brabant aan het verkennen. Door ons werkbezoek aan BrabantWater op 25 
september hebben we meer zicht gekregen op wat er speelt: zoals het gestegen gebruik van water bij burgers 
en bij bedrijven. En dat dit water in Brabant vooral komt van het diepe kwalitatief goede grondwater waarvan 
dus steeds meer wordt onttrokken. En dat een groot deel van de jaarlijkse aanvulling in Brabant (via neerslag) 
(te) snel wordt afgevoerd en dus slecht wordt vastgehouden. Dat de kwaliteit van het water onder druk staat. 
Ook is er sprake van verdroging waarvan de natuur last heeft. De provincie pakt het watervraagstuk op o.a. via 
een bestuurlijk overleg.    
Wat zijn aanknopingspunten waarop we moeten / kunnen inzetten voor onze adviserende rol aan de 
provincie? Dit ook ter voorbereiding op een bestuurlijke afstemming met gedeputeerde Grashoff  
(bijlage 1.1 memo en 1.1.1 Statenmededeling provincie).  
Voorstel: bespreken. 
 
1.2. Rol en positie van adviesraden in de samenleving en Omgevingswet (9.50 -10.00 uur) 
Dit thema is aan de orde bij de landelijke inspiratiebijeenkomst van provinciale adviesraden leefomgeving en 
adviseurs ruimtelijke kwaliteit. Frans Stienen en de secretaris van de PRL waren erbij (programma zie bijlage 
1.2). 
Voorstel: bespreken. 
 
 
2. Nieuw beleid voor bos in Noord-Brabant (10.00 --10.40 uur) 
Provincie Noord-Brabant heeft ambitieuze plannen voor nieuw beleid voor bossen. Het gaat om aanleg van  
extra 13.000 hectare maar ook om revitalisering van bestaande bossen. Die bossen zijn o.a. belangrijk voor 
klimaatmitigatie. GS willen op 10 december de plannen vastleggen in een bosnota.  
Op weg hiernaartoe consulteert de provincie de PRL over de voorgestelde lijn. Met Wiel Poelmans, Erik van 
Herk (programma manager Natuur) en Margreet Zwols van provincie Noord-Brabant gaan we in gesprek. De 
punten die we aanbrengen bij het gesprek is onze adviserende bijdrage.  
Zie notitie en concept bosnota (bijlage 2.1 en 2.2). 
Voorstel: bespreken. 
 
 
Koffie/thee pauze (10.40 -10.45 uur) 
 
 
3. Oplossing voor stikstofvraagstuk?  (10.45 – 11.15 uur) 
De aanpak van het stikstofvraagstuk in Nederland is razend actueel. Denk aan het advies van de Commissie 
Remkes van 25 09. Het rijk stelde op 04 10 samen met provincies een aanpak voor waarover vervolgens veel 
onduidelijkheid ontstond, o.a. uitmondend in demonstraties van boeren in Den Haag en daaropvolgend ook  
verschillen in aanpak tussen provincies. Rijk en provincies komen nu voor 1 december met een gezamenlijke 
uitgewerkte aanpak van het stikstofbeleid. 
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 25 oktober de Interim-omgevingsverordening vastgesteld. 
Dat gebeurde na een uitgebreid en langdurig debat. In deze verordening zijn de voorstellen, zoals afgesproken 



2 

 

in de landbouwbrief over de transitie veehouderij bij het bestuursakkoord 2019-2023, opgenomen waardoor 
een aantal deadlines -om praktische redenen-  voor het indienen van aanvragen en stalaanpassingen zijn 
veranderd. De provincie houdt verder vast aan haar veehouderijbesluiten van juli 2017, gezien de hoge 
stikstofbelasting van natuurgebieden. 
 
We gaan in gesprek over onze mogelijke bijdrage aan de oplossing van dit vraagstuk.  Zie daarvoor de memo 
(bijlage 3.1).  
Als handvat voor een bijdrage is een plan van een aantal deskundigen bijgevoegd (zie bijlage 3.2).  
Biedt dat aanknopingspunten voor ons? Vinden we dat er bepaalde zaken missen? 
Dit kunnen we vervolgens als een advies uitbrengen richting GS en PS van Noord-Brabant.  
Zie verder achtergrondinfo (bijlagen 3.3.- 3.6)  
Voorstel: bespreken. 
 
 
4. Regionale afspraken voor locaties Mestbewerking in Brabant (11.15 – 11.25 uur) 
Provincie, gemeenten en waterschappen willen gezamenlijk toewerken naar regionale afspraken voor locaties 
van mestbewerking in Noord-Brabant. Om daarmee met draagvlak een Brabantbreed zorgvuldig kader te 
ontwikkelen voor locaties van bestaande en nieuwe mestbewerkingsinstallaties. Daarvoor is een plan MER-
procedure gestart, te beginnen met een onderzoeksplan hiervoor, de zogenaamde notitie reikwijdte en 
detailniveau (NRD). Het gaat hierbij o.a. om de manier waarop milieueffecten van geplande locaties worden 
gewaardeerd en meegenomen. De PRL is gevraagd om een advies hierover. Daartoe is op 28 oktober een 
werkbijeenkomst geweest met leden van de verschillende raden van BrabantAdvies w.o. Nol Verdaasdonk en 
Frederike Praasterink. Met hun inbreng is een conceptadvies opgesteld (bijlage 4).  
Voorstel: bespreken. 
 
 
5. Concept verslag (incl. presentatie provincie) d.d. 19 september 2019 (11.25 -11.30 uur) 

(bijlagen 5 en 5.1 )  
Voorstel: bespreken en vaststellen. 
 
 
6. Rondvraag en sluiting (11.30 uur)  
Volgende vergadering  : 12 december 
Vergaderingen in 2020 : 13 februari – 9 april – 18 juni – 17 september – 19 november – 10 december 
 
 
______________________ 
 
Verder ter informatie:  
  
Overzicht adviestrajecten BrabantAdvies (bijlage A)  
 
Hieronder nadere toelichting bij enkele adviestrajecten:  
 
- Interim Omgevingsverordening 

Advies (interim) Omgevingsverordening  
- Werklocaties  

Advies over de toekomstige kansen en ontwikkelingen van werklocaties, is aangeboden aan GS en PS op 
11 oktober. Het dient als bouwsteen voor het nieuwe beleid en daarbij horend uitvoeringsprogramma.  
Werklocaties, toekomstproof scherpere voorwaarden nodig  
 

Overige mededelingen: 
 

- Landschapstriënnale 2020 
BrabantAdvies was avondvoorzitter van de aftrap van de Landschapstriënnale op 23 oktober (bijlage B) 

https://www.brabantadvies.com/wp-content/uploads/2019/09/2019.09.26-briefadvies-Interim-Omgevingsverordening-def.pdf
https://www.brabantadvies.com/nieuws/nieuws-2019/werklocaties-toekomstproof-scherpere-voorwaarden-nodig/
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- Adviescommissie uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen veehouderij  
Het eerste advies met een reflectie op de effectiviteit van dit programma is afgerond en aangeboden aan 
GS. Binnenkort wordt het openbaar. 

- Aanpak leegstand VABIMPULS 
In het bestuursakkoord is voortzetting van de aanpak van leegstand opgenomen. Voorstel wordt 
ontwikkeld voor vervolg VABIMPULS in 2020 en 2021.   

 
 
 
 
Bijlagen  
 
1.1 Memo water in Brabant 
1.1.1 Statenmededeling evaluaties waterschappen droogte 2018 

 
1.2 Programma inspiratiebijeenkomst provinciale raden leefomgeving 
 
2.1 Notitie beleid Bos Noord-Brabant 
2.2 Concept Bosnota Noord-Brabant 
 
3.1 Memo stikstofvraagstuk  
3.2 Stikstofplan-B 
3.3    Besluit PS Brabant 25 oktober 
3.4   Brief aan Tweede Kamer van Minister LNV over aanpak stikstof, van 04 10  
3.5  Factsheet TNO 
3.6 Artikelen Nieuwe Oogst 26.10.2019 m.b.t. stikstof 
 
4. Conceptadvies kader regionale afspraken locaties Mestbewerking 
 
 
5. Concept verslag vergadering PRL d.d. 19 september 2019  
5.1 Presentatie provincie d.d. 19 september 2019 
  
 
Ter informatie: 
A. Overzicht adviestrajecten BrabantAdvies  
Link Advies Interim Omgevingsverordening 
Link Advies werklocaties  
B. Persbericht Landschap triënnale 2020 
   

https://www.brabantadvies.com/wp-content/uploads/2019/09/2019.09.26-briefadvies-Interim-Omgevingsverordening-def.pdf
https://www.brabantadvies.com/nieuws/nieuws-2019/werklocaties-toekomstproof-scherpere-voorwaarden-nodig/

