
 
Geachte heer Kuijer, 

 

In de bijlage het aanstellingsbesluit. Hierin vindt u de volledige samenstelling van het 

Deskundigenpanel veehouderij inclusief de voorzitter. 
 

Met vriendelijke groet,  

 

Theo van de Ven 

Adviseur/beleidsmedewerker Landbouw 

 
 
 
 

 
Geachte heer Van de Ven, 

 

In de Statenmededeling over het instellen van het Deskundigenpanel Veehouderij staat 

dat het panel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari is ingesteld. Ik maak hieruit op 

dat het panel ook al is samengesteld.  

 

Kunt u aangeven uit welke onafhankelijke voorzitter en welke 15 deskundigen het panel 

nu bestaat? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bart Kuijer 

Fractiemedewerker Partij voor de Dieren Noord-Brabant 
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Onderwerp 

Benoeming voorzitter en leden  

Deskundigenpanel Veehouderij Noord-Brabant 

Ons kenmerk 

C2219874/4299245  

  

’s-Hertogenbosch, 9 januari 2018 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; 

 

Gelet op artikel 8, eerste lid, van het Reglement Deskundigenpanel veehouderij 

Noord-Brabant; 

 

Besluiten: 

 

1. te benoemen tot leden van het Deskundigenpanel veehouderij Noord-

Brabant: 

 de heer P. van Vugt, tevens als onafhankelijk voorzitter 

 de heer Ir. O. van Eijk, communicatie adviseur bij Imagro, als 

deskundig lid van het kennisdomein planet;  

 de heer Prof. Dr. Ing. J.W. Erisman, directeur van het Louis Bolk 

Instituut, hoogleraar integrale stikstofstudies VU, als deskundig lid van 

het kennisdomein planet;  

 de heer Ir. M. Steverink ketenmanager veehouderijketens, als 

deskundig lid van het kennisdomein profit;  

 de heer Dr. Ir. J.W.G.M. Swinkels, lector duurzame veehouderijketens 

van HAS Hogeschool, als deskundig lid van het kennisdomein profit;  

 de heer Dr. L.J.A. Lipman, senior docent onderzoeker van Universiteit 

Utrecht, divisie Veterinaire Volksgezondheid, als deskundig lid van het 

kennisdomein people;  

 mevrouw Drs. C.J. Wijkmans, strategisch adviseur bij GGD Hart van 

Brabant, als deskundig lid van het kennisdomein people;  

 de heer Ir.  N. Verdoes (WUR): projectleider-onderzoeker; expertise 

o.a. milieutechniek, veehouderij, mestverwerking, mineralen en 

huisvesting;   

 de heer J.P.G. van Leuken MSc BSC (RIVM): onderzoeker 

omgevingsinfectieziektes, expertise o.a. mest en gezondheid, 

veehouderij en gezondheid en klimaatadaptatie en gezondheid;  
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 de heer ing. J. van Gastel (Promillicon en Watercollectief): expertise in 

o.a. mest en mineralen en afvalwater;  

 de heer ing. P. Hoeksma (WUR): onderzoeker milieu en energie, 

expertise o.a. milieutechniek, veehouderij, mestverwerking, co-

vergisting, kringlopen en milieueffectrapportage. 

 De heer Drs. F. Stouthart, adviseur landbouw, Omgevingsdienst Zuid-

Oost Brabant; 

 De heer Ir. S. Bokma, WUR, Livestock Research; 

 De heer Ir. H. Ellen, WUR, Livestock Research; 

 De heer drs. H.A.M. Jans, Jans Consultancy Gezondheid en Milieu; 

 De heer Ir. W. Baltussen, WUR, Economic Research. 

 

 

2. dit benoemingsbesluit in te laten gaan op 1 januari 2018 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
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