Statenmededeling

Datum
Onderwerp

Instellen Deskundigenpanel Veehouderij

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Deskundigenpanel Veehouderij
Aanleiding
De Provincie Noord-Brabant maakt op dit moment gebruik van twee commissies
voor de advisering over de transitie naar een duurzame veehouderij: het Panel
Zorgvuldige Veehouderij (BZV) en de Commissie van Deskundigen op grond van
de Verordening natuurbescherming (Vnb). Begin 2018 zal naar verwachting een
Beleidsregel volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties in werking treden
die ook voorziet in een deskundigenpanel (over de beleidsregel wordt u apart
geïnformeerd door middel van een statenmededeling).
Wij vinden het wenselijk om de expertise en ervaring van de betrokken
deskundigen te bundelen in één nieuw Deskundigenpanel Veehouderij (DpV).
Bevoegdheid
 Provinciale Staten hebben aan Gedeputeerde Staten opgedragen om
op grond van artikel 6 van de Nadere regels Verordening ruimte 2014
Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij een Panel Zorgvuldige
Veehouderij in te stellen;
 Provinciale Staten hebben aan Gedeputeerde Staten opgedragen om
op grond van artikel 1.6 Verordening natuurbescherming een Commissie
van Deskundigen in te stellen;
Kernboodschap

1. Het College van GS heeft het Reglement Deskundigenpanel Veehouderij
vastgesteld.
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Het Reglement voorziet in een uniforme en transparante regeling voor het
functioneren van het Deskundigenpanel Veehouderij. Het Deskundigenpanel zal
adviseren over:
 Innovatieve bedrijfsconcepten in het kader van de Brabantse
Zorgvuldigheidsscore Veehouderij;
 Aanpassingen van bijlage 2 van de Verordening natuurbescherming;
 Technieken die worden toegepast in mestbewerkingsinstallaties;
 Ontwikkelingen die van belang zijn voor een transitie naar een
duurzame veehouderij (op verzoek van Gedeputeerde Staten).
Zodra de beleidsregel Volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties in werking
treedt zal het Reglement Deskundigenpanel Veehouderij worden uitgebreid,
zodat het DpV ook op dit terrein zal adviseren.
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2. Het Deskundigenpanel Veehouderij heeft gezamenlijk overzicht over de
verschillende aspecten van de Brabantse veehouderij
Het Deskundigenpanel wordt zodanig samengesteld dat de deskundigen
gezamenlijk overzicht hebben over verschillende aspecten van de Brabantse
veehouderij. Uit deze lijst van deskundigen kiest de voorzitter in overleg met de
secretaris voor elke vergadering van het DpV welke deskundigen zitting nemen
in het panel. Dit is afhankelijk van de adviesvragen die het DpV moet
behandelen en de specifieke expertises van de door Gedeputeerde Staten
aangestelde deskundigen
Consequenties

1. Expertise en ervaring worden gebundeld in één nieuw panel dat werkt
volgens een uniforme werkwijze.
Er is één panel voor de Brabantse veehouderij. Bij de aanstelling van de
voorzitter en de leden is rekening gehouden met de kennis en ervaring die nodig
is om de adviesaanvragen te kunnen behandelen. Op deze manier worden
kennis en ervaring beter benut. Eén regeling betekent verder een vermindering
van regeldruk en administratieve lasten.

Europese en internationale zaken
nvt
Communicatie
Publicatie van het Reglement Deskundigenpanel Veehouderij gebeurt via de
provinciale website en het Provinciaal blad. Daarnaast zullen de
omgevingsdiensten worden geïnformeerd over de instelling van het
Deskundigenpanel Veehouderij.
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Vervolg
Op 9 januari 2018 hebben Gedeputeerde Staten het Deskundigenpanel
Veehouderij met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 ingesteld. Vanaf
die datum is het Deskundigenpanel Veehouderij operationeel.
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Bijlagen
- Reglement Deskundigenpanel Veehouderij Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

M.J.A. van Bijnen

Opdrachtgever: mevrouw A.L. Schoenmakers, (073) 680 86 62,
alschoenmakers@brabant.nl, afdeling Ruimtelijke Ontw. Zuid-Oost van cluster
Ruimte.
Opdrachtnemer: de heer T.P.W. van de Ven, (06) 52 78 35 82,
tvdven@brabant.nl, afdeling Strategie, Beleid en Monitoring van cluster Ruimte.
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