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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Het besluit van ons college de Subsidieregeling urgentiegebieden NoordBrabant 2015 vast te stellen, met als doel de financiële ondersteuning van de
uitvoering van verbeterplannen die tot doel hebben het opheffen van overlast
door veehouderijbedrijven.
Aanleiding
Brabant werkt aan de transitie Agrofood, waarbij de veehouderij in 2020
zorgvuldig moet zijn: economisch sterk èn in balans met de sociale en fysieke
omgeving. Om dit te bewerkstelligen is het onder meer nodig het vertrouwen
tussen de Brabanders en de veehouderij te herstellen. Dat lukt alleen als de
overlast verdwijnt die veel burgers ondervinden van de veehouderij. Om dat te
bewerkstelligen werken de gemeenten, ZLTO, BMF, GGD, omgevingsdiensten
en provincie samen aan verbeterplannen. Die worden opgesteld en uitgevoerd
in de zogenoemde urgentiegebieden waar de kwaliteit van de leefomgeving
onder de maat is (ten minste geur, fijn stof, beleving). De gemeenten hebben
daarbij het voortouw, de andere partijen ondersteunen hen via het
urgentieteam.
Uw staten hebben op 31 oktober 2014 via besluit 62/14 besloten hiervoor
budget beschikbaar te stellen en daartoe criteria vastgesteld voor een
subsidieregeling. Met de Eerste wijziging1 gaven we uitwerking aan dit besluit
van uw Staten. Met vaststelling van de Subsidieregeling urgentiegebieden
Noord-Brabant 2015 brengen wij hier een aantal wijzigingen in aan. Dit is
noodzakelijk om de volgende redenen:
1. De Europese commissie heeft § 3 (Beëindiging agrarische bedrijven)
goedgekeurd, zodat dit onderdeel kan worden opengesteld.
1

Zie Statenmededeling 3721393 d.d. 16 december 2014

1/3

2. Het niet langer opportuun is de opstelling van verbeterplannen door
gemeenten te subsidiëren.
Daarnaast is het wenselijk een aantal onduidelijkheden die bij de toepassing
van de regeling naar voren kwamen aan te passen en de regeling een wat
andere, flexibeler opzet (andere nummering van artikelen) te geven. Dit leidt er
toe dat wij een integrale nieuwe regeling vaststellen die de oude vervangt.
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Bevoegdheid
Ons college is bevoegd om binnen de kaders van de provinciale begroting
subsidieregelingen vast te stellen ten einde de provinciale middelen rechtmatig
en doelmatig in te zetten.
Kernboodschap
1. Europa stemt in met het subsidiëren van de beëindiging van

veehouderijbedrijven.
Op 30 juni 2015 heeft de Europese Commissie laten weten dat §3 van de
Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant haar instemming heeft. Wij
stellen daarom deze paragraaf open, wat leidt tot een herverdeling van de
subsidieplafonds over de verschillende onderdelen van de subsidieregeling.
2. Financiële ondersteuning gemeente verandert
Uit de ervaring tot nu toe blijkt dat de meeste gemeenten het meest gebaat zijn
bij ondersteuning vanuit het urgentieteam, slechts een viertal gemeenten heeft
subsidie aangevraagd voor het opstellen van een verbeterplan. De
desbetreffende paragraaf in de Subsidieregeling urgentiegebieden NoordBrabant was opengesteld tot en met 30 juni 2015, waarbij voor € 115.000
van de beschikbare € 1.000.000 is aangevraagd. De meeste gemeenten
vragen en krijgen ondersteuning van het urgentieteam en hebben dan geen
subsidie nodig. Gelet op deze ervaring verlengen wij de openstelling niet. Het
vrijvallende bedrag zetten wij deels in via ophoging van het werkbudget voor
het urgentieteam (voor kosten als onderzoeken en procesleiding) en deels via
de budgetten voor uitvoering van verbeterplannen.
In het najaar evalueren wij met de partners in het Brabant Beraad (gemeenten,
ZLTO en BMF) de inzet van het urgentieteam.
Europese en internationale zaken
Zie hiervoor.
Communicatie
Omdat de regeling sterk gekoppeld is aan de verbeterplannen verloopt de
communicatie over de regeling vooral via het urgentieteam. Daarnaast
informeren wij gemeenten over de regeling. Wij publiceren de
subsidieregeling in het Provinciaal Blad en nemen haar op in onze
regelingenbank en voegen haar toe aan het subsidieloket.
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Vervolg
Wij willen in het najaar de voortgang van de aanpak van de overlast door
veehouderijbedrijven met de gemeenten en uw staten bespreken.
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de secretaris
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