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De komende maanden staat een aantal belangrijke dossiers op uw agenda die
betrekking hebben op de Brabantse veehouderij. Daarnaast hebben uw Staten
aangegeven een integraal beeld te willen krijgen van de dossiers. In deze memo
doen wij een voorstel voor een samenhangende aanpak. Het gaat om de volgende
dossiers:
1. Brabants mestbeleid: uitkomst dialogen, vertaling in nieuwe regels en beleid (in
ieder geval Verordening ruimte, besluitvormend).
2. Verordening stikstof: wij voeren gesprekken met de partners in het convenant
Stikstof over het bereiken van de daarin afgesproken doelen. Mogelijk leidt dit
tot voorstellen voor aanpassing van de Verordening stikstof (besluitvormend).
3. Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en urgentieteam: uitkomsten
evaluatie en eventueel aanpassen BZV (kaderstellend).
4. Uitkomsten Onderzoek Veehouderij en Gezondheid (informerend).
Deze dossiers kennen ieder hun eigen procedure en planning1.

Voorstel is deze als volgt in uw Staten te agenderen:
A. Een statenmededeling die inhoudelijk het overzicht en de samenhang van al
deze dossiers weergeeft en kan dienen als basis voor een meningsvormende
themabijeenkomst met uw staten. Ons voornemen is deze statenmededeling in
de GS-vergadering van 27 september vast te stellen, zodat de
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voorstellen zitten geen inhoudelijke voorstellen tav de veehouderij.
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meningsvormende themabijeenkomst op één van de statendagen in oktober kan
plaatsvinden en ons college de uitkomsten daarvan kan betrekken in de hierna
genoemde voorstellen en besluiten.
B. Een statenmededeling waarin de uitkomsten van de dialoog Brabants mestbeleid
worden gepresenteerd en vertaald naar richtingen voor beleid. Na bespreking
in een themabijeenkomst vindt de uitwerking plaats in in ieder geval de
Verordening ruimte. Ons voornemen is deze statenmededeling in de GSvergadering van 8 november vast te stellen, zodat de behandeling op de
statendagen in november kan plaatsvinden. Streven is de aanpassingen van de
Verordening ruimte (ontwerp Vr) nog voor de kerstvakantie in de inspraak te
brengen. Het vaststellen van het ontwerp is een bevoegdheid van GS. Na
verwerking van de inspraakreactie komt de definitieve versie in het voorjaar van
2017 naar PS.
C. Mochten de gesprekken met de convenantspartners leiden tot aanpassing van
de Verordening stikstof, dan stellen GS het statenvoorstel daarvoor vast tegelijk
met de aanpassingen van de Verordening ruimte (zie B). De Verordening Stikstof
kent geen inspraak en uw Staten kunnen haar dan begin 2017 vaststellen.
D. Tegelijk met B informeren GS uw Staten door middel van een statenmededeling
over de uitkomsten van de evaluatie van de BZV en Urgentieteam. In deze
statenmededeling geven wij ook aan wat de uitkomsten van de evaluatie
betekenen voor de volgende versie van de BZV. Bespreking in uw Staten
hiervan kan dan tegelijk met de andere dossiers plaatsvinden. Daarna nemen
GS in samenspraak met de partners besluiten over de aanpassing van de BZV.
Streven is het ontwerp tegelijk met de Verordening ruimte en eventueel
Verordening stikstof (zie B en C) in de inspraak te brengen.
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