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De beantwoording van de vragen gesteld door het Burgerplatform Minder
Beesten
Aanleiding
Op 10 juli jl heeft gedeputeerde Spierings namens GS een groot aantal vragen
van het Burgerplatform Minder Beesten over het mestoverschot in ontvangst
genomen. Een afschrift is aan uw Staten gestuurd. Het Burgerplatform is een
Brabants netwerk van milieu- en burgergroepen met als gemeenschappelijk
doel minder vee in Brabant. Zij vrezen dat met de komst van mestverwerkingsinitiatieven de veestapel zal groeien. Om een zorgvuldige discussie hierover te
kunnen voeren heeft het Burgerplatform 36 vragen gesteld.
Naar aanleiding van de vragen heeft er op 11 september een gesprek
plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van het Burgerplatform en
gedeputeerde Spierings. Hierbij is afgesproken om met elkaar in gesprek te
blijven over de ontwikkeling van het nieuwe mestbeleid. Vervolgens is de
concept-beantwoording van de vragen afgestemd met het Burgerplatform. Het
college van Gedeputeerde Staten heeft nu de definitieve beantwoording
vastgesteld. Een afschrift hiervan doen wij U toekomen.
Bevoegdheid
GS informeren PS over uitvoering van beleid.
Kernboodschap

1. Met de beantwoording van de vragen geven wij een overzicht van het
huidige beleid
De 36 vragen van het Burgerplatform zijn beantwoord vanuit huidige inzichten
rondom mestbeleid. Een algemene inleiding gaat aan de beantwoording
vooraf. Daarin is aangeven hoe de provincie Noord-Brabant aankijkt tegen
mest en mestbewerking. Deze inleiding is de basis van de verdere
beantwoording van de vragen.

GS: 3888555
PS: 3892277

2. Op korte termijn zetten wij stappen om te komen tot een nieuw mestbeleid
Om te komen tot een goede regie en samenwerking ten aanzien mestbe- en
verwerking werken wij met alle relevante partijen, waaronder het
Burgerplatform, aan een voor alle partijen acceptabel en werkbaar mestbeleid.
De antwoorden op de vragen zijn daardoor een momentopname.
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Vervolg
Op 30 november 2015 vindt een overleg plaats tussen gedeputeerde Spierings
en het Burgerplatform met als doel van gedachten te wisselen over de
antwoorden.
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