Concept agenda woordvoerdersoverleg thema Landbouw 14 december 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

Transitie veehouderij

Z

Aanvrager(s)

Korte motivatie

Anne van Diemen
(GroenLinks)

GroenLinks wil graag een korte update ten aanzien van de transitie naar een duurzame

achtergrond

veehouderij. Hoeveel gemeenten voeren er gesprekken met de boeren als eerste stap
in de transitie? Voeren gemeenten deze gesprekken of voert de ZLTO deze gesprekken
vanuit hun eigen perspectief?

2
3

Varkenshouderij
Logtesebaan 2 Oirsschot

Anne van Diemen
(GroenLinks)

Wat is de stand van zaken rondom het varkensbedrijf te Oirschot wat 16.000 varkens

Mestfraude

Anne van Diemen
(GroenLinks)

Onlangs verschenen in de media weer diverse berichten over mestfraude. GroenLinks

wil gaan houden? Dit mede in relatie tot de Habitatrichtlijn en de PAS.
wil graag informatie hierover van de gedeputeerde. Hoe verloopt de handhaving
rondom mestfraude na de uitspraak van het OM hierover? Zijn er Brabantse bedrijven
betrokken bij het omstreden mestfraudebedrijf (Bergs Advies)?

4

Warme sanering

Gedeputeerde

Gedeputeerde Spierings wil PS bijpraten over het gesprek dat heeft plaatsgevonden

varkenshouderij

Spierings

met de minister over de warme sanering veehouderij.

5

Sociale innovatie en
agrofood

Gedeputeerde
Spierings

Gedeputeerde Spierings wil PS bijpraten over enkele lopende trajecten binnen het
programma agrofood.

6

Voedsel! 000

Gedeputeerde
Spierings

Gedeputeerde Spierings wil PS bijpraten over de geplande Voedsel1000 waar
onlangs een statenmededeling over is verstuurd.

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

2. Wat verder ter tafel komt
3. Sluiting

Lange Termijn Planning (versie 05-12-2018)
Procedurevergadering 17-12-2018
Portefeuillehouder

Spierings

Thema

Landbouw

Moment Beleld/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Ondersteunende maatregelen: voortgang

Dossier

Uiterste
beslultv.
datum

Reden van
wijziging

Volgens
afspraak met de
Staten wordt 1
x per halfjaar
een update
gegeven van de
voortgang van
de
ondersteunende
maatregelen

Procedurevergadering 21-01-2019
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Spierings

Landbouw

Evaluatie

Statenmededeling

Evaluatie UBA

Spierings

Landbouw

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Voortgangsrapportage POP 3

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Procedurevergadering 11-02-2019
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Spierings

Landbouw

Overig

Statenmededeling

Statenmededeling over het rapport Strooiselstalsystemen van Louis Bolk
Instituut

Procedurevergadering 25-02-2019
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleld/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Van Merrienboer

Landbouw

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Monitor glastuinbouw

Provincie Noord-Brabant

Stand van zaken moties en toezeggingen per 5 december 2018
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

4276500

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4277245

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4315776

Provinciale Staten
d.d. 15-12-2017

Mw.
M.J.G.

We voeren gesprekken met verschillende partijen om tot een om
tot een concreet en breed gedragen plan te komen om van het
provinciehuis een innovatieve E-catcher te maken. Dit doen we in
samenwerking met de gemeente 's-Hertogenbosch en onze buren
op het Pettelaarpark. Op deze manier geven we invulling aan de
door u ingediende motie en inspireren we anderen om ook
stappen te zetten in de verduurzaming van de gebouwde
omgeving. Tijdens het woordvoerdersoverleg energie op 15 juni
heeft gedeputeerde Spierings deze stand van zaken kort
toegelicht. Intussen is er tevens gekeken naar de haalbaarheid van
zonnepanelen op de nieuwbouw van het provinciehuis. Hieruit
blijkt dat de nieuwbouw geschikt is voor zonnepanelen. De
uitvoering is gestart.
Motie M62 - Statenvoorstel 66/17 Mestverwerking
In januari en augustus hebben er een overleggen plaatsgevonden
hoort bij AFC: Verzoeken het college van
tussen Gedeputeerde Staten en de gemeente Oss over de
Gedeputeerde Staten in overleg te treden met de
realisatie van mestverwerking van industriële grootte op
bestuurders van Agrifood Capital en de gemeente
industrieterreinen binnen Agrifood Capital (gemeente Oss).
Oss voor de realisatie van een grootschalige
Het bedrijf is aan zet om een excellente vergunningsaanvraag in
te dienen. Wij verwachten deze dit najaar.
mestverwerkende installatie; bij een excellente
vergunningaanvraag, die gezondheid en veiligheid
In de statenmededeling van 2 oktober 2018 (kernboodschap 4)
in de omgeving borgt, alles in werking te stellen om hebben wij u geïnformeerd over de aanpak en stand van zaken
te komen tot een snelle, zorgvuldige
om samen met de gemeenten te komen tot een locatiebeleid voor
vergunningverlening, zoals dat ook bij Danone is
grootschalige mestbewerking. Doel is om in het voorjaar van
gebeurd. Hierbij inbegrepen wordt het opstellen van 2019 hier in regionaal verband afspraken over te maken.
een PIP, zodat de schop de grond in kan.
Op 23 oktober 2018 hebben GS een reactieve aanwijzing
gegeven op het bestemmingsplan dat de gemeenteraad van Oss
heeft vastgesteld, met als doel de locatie op het bedrijventerrein
Elzenburg beschikbaar te houden voor mestbewerking.
Uw Staten hebben in de perspectiefnota nadere informatie
Motie M7 - Begrotingswijziging 76/17
Gereserveerde middelen Energie voor uitvoering
ontvangen over hoe wij invulling willen geven aan deze motie.
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.

Stand van Zaken

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
Spierings

4421071

Provinciale Staten
d.d. 28-09-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

4441335

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

4441342

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

4441344

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

4441346

Proviinciale Staten
d.d. 09-11-2018

4441912

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

4441922

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

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

Inhoud motie Į toezegging

Stand van Zaken

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.
Gedeputeerde Spierings zegt toe PS te informeren
over de resultaten van het onderzoek naar het
sluiten van kringlopen in de landbouw, gericht op
het opzetten van een internationaal (kennis)netwerk
Gedeputeerde Spierings zegt toe te onderzoeken of
het mogelijk is in Brabant een pilot voor een
kunstmestvrije zone te starten en PS hierover te
informeren
Gedeputeerde Spierings zegt toe te onderzoeken
hoe de mestmarkt in Nederland en Brabant kan
worden geoptimaliseerd vanuit de gedachte
kringlopen te willen sluiten en PS hierover te
informeren
Gedeputeerde Spierings zegt toe energieopslag
onder de aandacht op de klimaattafels te brengen

Nadere uitwerking volgt.

Gedeputeerde Spierings zegt toe PS de energiescan
van het Museumkwartier toe te sturen

Uw Staten worden hier in december 2018 over geïnformeerd.

Uw Staten worden hierover eerste kwartaal 2019 geïnformeerd.

Uw Staten worden hierover eerste kwartaal 2019 geïnformeerd.

Uw Staten worden hierover eerste kwartaal 2019 geïnformeerd.

Dit deden we al, en dit zetten we voort.

Staat genoteerd.
Motie M17, Geen kerncentrale in Brabant;
verzoeken het College van Gedeputeerde Staten de
bouw van kerncentrales in Brabant niet toe te staan.
Motie M40, Extra proeftuin aardgasvrije wijken in
De gesprekken rond de lijnen 1 en 3 van de motie zijn gestart. We
Brabant; verzoeken het college om in 2019 voor
zullen uw Staten informeren over de stand van zaken, wanneer er
een middelgrote of kleine gemeente in Brabant een
meer duidelijkheid is tav de noodzakelijkheid van een
pilot te ondersteunen onder de voorwaarden dat: 1. begrotingswijziging.
deze gemeente eerder bij het Ministerie van

Afgedaan

Stuknr Vergadering POHO

4441923

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

4446442

Themabijeenkomst
Bestuur en
Financiën d.d.
23-11-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

Inhoud motie ļ toezegging
Binnenlandse Zaken aangemeld is geweest als
proeftuin aardgasvrije wijken, de gemeente voor
50X mee participeert in de uitvoeringskosten, de
inwoners van de betreffende wijk participeren in het
initiatief en in het geval van warmtenetten deze in
publieke handen zijn; 2. Indien de benodigde
middelen hiervoor niet beschikbaar zijn binnen het
programma Energie, hiertoe een begrotingswijziging
aan de Staten voor te leggen; 3. Te stimuleren dat
zoveel mogelijk Brabantse gemeenten bij de tweede
tranche, desgewenst met behulp van begeleiding
van de provincie, medio 2019 een aanvraag bij het
Rijk doen.
Motie M42, Internetconsultatie; verzoeken
Gedeputeerde Staten om in 2019 voor 5
onderwerpen Brabanders digitaal (bijvoorbeeld via
internet) te consulteren, de input te verwerken in de
5 hieraan gekoppelde statenvoorstellen en hiervoor
de benodigde financiële middelen te zoeken binnen
het programma Bestuur/Bestuurlijke vernieuwing.
Gedeputeerde Spierings zegt toe dat zij voor wat
betreft het ambtelijk concept herindelingskader er
nog extra in zal duiken om te kijken wat ze in
Noord-Holland hebben gewogen en hoe wij dat
wegen voor de situatie waarin wij staan. Waarbij de
gedeputeerde aangeeft dat onze argumenten om
het proces te starten anders zijn en de fase waarin
het proces zich bevindt ook. Dat zal worden
meegenomen in de analyse.

Stand van Zaken

Afgedaan

Hiervoor wordt een aanpak ontwikkeld. Wij zullen uiterlijk
februari 2019 uw Staten hierin meenemen.

Deze toezegging is afgedaan middels een statenmededeling, en
zal verder worden besproken in de themavergadering bestuur op
7 december.

Afgedaan

