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Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief van 9 november
2016 inzake het nieuwe Brabantse mestbeleid. Wij zijn verheugd te zien dat u
het resultaat van de dialoog herkent en zich wilt inzetten om het om te zetten in
concrete acties.
In onze Statenmededeling van 15 november jl. hebben wij aangegeven hoe wij
onder andere om willen gaan met de opbrengsten van de dialoog om zo
duidelijkheid te bieden aan alle betrokken partijen. U treft de statenmededeling
in de bijlage aan. In uw brief vraagt u aandacht voor een aantal punten. Wij
gaan hierna op deze punten in.
Monitoring
Wij zijn het met u eens dat monitoring, inclusief metingen en evaluatie belangrijk
is en gaan dit ook oppakken – samen met de gemeenten. Dat betreft zowel
staldering als mestbewerking. Wij willen iedere vier jaar evalueren, als daar
aanleiding toe is eerder.
Locatiekeuze mestbewerking
In de statenmededeling formuleren wij een heldere lijn ten aanzien van de
locaties van mestbewerking. Deze lijn sluit aan op de uitkomst van de dialoog,
die we willen respecteren. Wij juichen het toe als de gemeenten in RRO-verband
op basis hiervan tot locatiekeuzes willen komen. Wij zien echter weinig
aanleiding tot experimenteren met de locatiekeuze.
We onderschrijven dat de communicatie en dialoog rondom initiatieven
aandacht en inspanning behoeven. Wij rekenen er op dat dit met de informatie
en discussies in de dialoog een makkelijker route is geworden.
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Toetsingskader gezondheid en BBT
Zoals aangegeven in de statenmededeling zorg wij ervoor dat het
toetsingskader uit de dialoog inzetbaar wordt bij de vergunningverlening door
de omgevingsdiensten en stellen het daarom als handreiking vast. Wij vragen
gemeenten dat ook te doen.
Wij spannen ons in om te bewerkstelligen dat er een wettelijk BBT-document
komt, zodat dit als solide basis voor vergunningverlening kan dienen.
Mestbewerkende bedrijven kunnen voldoen aan de huidige industriële
geurnormen. Bij verdere innovatie willen wij niet inzetten op het bestrijden van
geur, maar op het voorkomen van geur.
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Staldering
Zoals aangegeven in de statenmededeling vragen wij regionaal samenwerkende
gemeenten met onze ondersteuning stalderingsdiensten op te zetten als
onderdeel van een meer integrale gebiedsgerichte aanpak. Streven is deze
diensten ten tijde van het vaststellen van de aangepaste Verordening ruimte
operationeel te hebben. Een (sloop)fonds hebben wij daarbij vooralsnog niet in
gedachten.
Wij zijn ons bewust van het feit dat met de voorgenomen aanpak nieuwe
leegstand in West-Brabant buiten schot blijft. De primaire overweging uit de
dialoog om staldering te introduceren is sturing op de omvang van de veestapel.
Indien er vanuit de leegstandsproblematiek behoefte blijkt aan inzet van dit
instrument dan voeren wij daar met u graag het gesprek over.
Daarnaast verkennen wij aanpassing van de Verordening stikstof zodat oude
stalsystemen versneld moeten gaan voldoen aan de gewenste emissienormen.
Vervolg dialoog
Wij hebben met de bestuurlijke trekkers van de vier regio’s in de dialoog
afgesproken dat zij per regio nagaan of en hoe de dialoog een vervolg kan
krijgen. Wij ondersteunen deze dialoog graag waar nodig en zinvol.
Wij sturen Provinciale Staten een afschrift van deze brief.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

J.G.M. de Zoete - Jongen,
programmamanager Agrofood
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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