Verzoek om themabijeenkomst aan procedurevergadering
Datum:

10-2-2017

Indiener(s): Gedeputeerde Johan vd Hout, mede namens Gedeputeerde Anne-Marie Spierings
1.

Welk onderwerp/ag endapunt wilt u aan de orde stellen?
Dossier Versnelling transitie duurzame veehouderij.
Inhoud dossier: Mestbeleid, Wijziging Verordening natuurbescherming, onderdeel stikstof (tot
voorheen Verordening stikstof) en BZV).

2.

Wat is het doel van de themabijeenkomst?
Er wordt verzocht om de volgende themabijeenkomsten:
7 april (informerende themabijeenkomst), 12 mei (informerende themabijeenkomst) om PS te
informeren over de stand van zaken in het dossier en 9 juni (oordeelsvormende themabijeenkomst).

3.

Waarom moet deze bijeenkomst g epland worden op een Statendag?
Graag aangegeven data plannen ivm proces en planning van het dossier.

4.

Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben? (Meerdere keuzes mog elijk)

O

Brainstormend

M

Informerend

KI

Oordeelsvormend

5.

Hebt u al een specifieke vorm van de bijeenkomst in g edachten? (1 keuze)

D

Overlaten aan griffie

Eā

Plenaire bijeenkomst

H

Rondetafelgesprek/expertmeeting

D

Informatiemarkt

ũ

Hoorzitting

U

Anders, namelijk...
Klik hier als u tekst wilt i n v o e r e n .

6.

Hoeveel tijd dient de themabijeenkomst te omvatten? (1 keuze)

O

Overlaten aan griffie

KI

Bij voorkeur 90 minuten gewenst

7.

Wie moeten bij de themabijeenkomst aanwezig zijn? (Meerdere keuzes mog elijk)

D

De betreffende woordvoerders

m

Alle Statenleden

Ëā

De gedeputeerde

KI

Externen, graag specificeren: 7 april en 12 mei (Connecting Agri&Food)

D

Anders:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

8.

Op welke termijn moet de bijeenkomst in uw og en plaatsvinden en waarom?
7 april informerende themabijeenkomst, 12 mei informerende themabijeenkomst, 9 juni
oordeelvormende themabijeenkomst. Deze data zijn gekozen ivm de planning van het dossier.

9.

Wat is verder nog relevant?

7 april: informerende themabijeenkomst: presentatie resultaten onderzoek naar verwachte effecten van
mogelijke aanpassing van de Verordening natuurbescherming - onderdeel stikstof (voorheen
Verordening stikstof) en het invoeren van staldering op de omvang en structuur van de veehouderij in
Noord-Brabant.
12 mei: informerende themabijeenkomst: botsproef mestbeleid, mogelijk flankerend beleid aanpassing
verordening natuurbescherming - onderdeel stikstof
9 juni: oordeelsvormende themabijeenkomst

Behandelvoorstel van de griffie. (In te vullen door de Griffie)
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

