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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
Op uw verzoek (behandeling Voorjaarsnota 2014, motie 321)
formuleren wij criteria voor het verlenen van financiële ondersteuning
door de provincie bij het opheffen van de overlast door
veehouderijbedrijven in de zogeheten urgentiegebieden. Voorstel is deze
ondersteuning –via een subsidieregeling- te koppelen aan door alle
relevante partijen gedragen verbeterplannen. Daarnaast gelden
procesmatige en staatssteun technische randvoorwaarden.
De in genoemde motie gevraagde inschatting en voorstel voor budget
volgt bij de Najaarsbrief 2014.
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PS dragen GS op, om:
- ter voorbereiding van de begroting 2015 (najaar 2014) aan de commissie TSP ter
vaststelling de criteria voor te leggen op grond waarvan (financiële) inzet vanuit de
provincie mogelijk is bij het realiseren van oplossingen in een urgentiegebied;
- voor de begroting 2015 een reële inschatting te maken, op basis van signalen van het
urgentieteam of de eerste plannen van aanpak, voor de omvang van een budget in jaar
2015; en
- in de begroting 2015 over te gaan tot het aanwijzen van een budget waaruit GS op
basis van de eerdere vastgestelde criteria kan putten.
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Het voorstel
Criteria voor financiële ondersteuning opheffen overlast door
veehouderij zoals opgenomen in bijlage 1 vast stellen
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Aanleiding
Met de partners in het Brabant Beraad is in februari 2014 afgesproken
dat de overlast die bewoners van het Brabantse platteland ondervinden
van de veehouderij in 2020 moet zijn opgeheven. Alle partijen nemen
daarbij hun verantwoordelijkheid en de gemeenten hebben het
voortouw. De provincie ondersteunt de aanpak in urgentiegebieden nu
reeds via beleid en regelgeving (met name Verordening ruimte 2014) en
procesmatig (faciliteren Urgentieteam, bijdrage in proceskosten met
middelen beschikbaar gesteld via de Voorjaarsnota 2014). Daarnaast zal
ook financiële steun bij uitvoeringsmaatregelen nodig zijn om de aanpak
van overbelaste situaties mogelijk te maken.
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Bevoegdheid
Met dit voorstel geven uw staten invulling aan uw kaderstellende rol.
Doel
Financiële ondersteuning van uitvoeringsmaatregelen maakt het
daadwerkelijk opheffen van overlast door veehouderijbedrijven mogelijk.
Argumenten
1.
1.1. Uitvoering van motie M32.
Uw staten hebben bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2014
gevraagd criteria voor deze financiële ondersteuning te formuleren,
dit met oog op het opnemen van budgetten in de provinciale
begroting via de Najaarsnota 2014.
1.2. Lokale partijen en gemeenten hebben onvoldoende middelen wanneer opheffen
van overlast grote kosten met zich meebrengt.
Opheffen van overlast kan soms met eenvoudige maatregelen als
aanpassen van verkeersstromen of veranderen van de planning van
overlast gevende bedrijfsactiviteiten. Maar vaak zal het ook
aanpassingen van het bedrijf of zelfs volledige amovering (stoppen of
verplaatsen) van een (deel van een) bedrijf of woningen vergen. In die
situatie is meestal financiële ondersteuning vanuit overheden nodig,
die veelal de draagkracht van gemeenten te boven gaat.
Kanttekeningen
1.
1.1. Reële kostenraming.
Om een eerste reële kostenraming te kunnen maken hebben wij de
informatie nodig die de Stuurgroep Platteland (SDP) in augustus en
eerste helft september verzamelt. In de vergadering van de commissie
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TSP op 10 oktober 2014 presenteren wij, samen met de SDP, een
eerste raming van de benodigde budgetten.
1.2. Daadwerkelijk en naar genoegen van alle betrokkenen overlast opheffen.
Dit is een cruciaal uitgangspunt en leidt tot het eerste vereiste in de
criteria (zie bijlage) in de op te stellen subsidieregeling.
1.3. Maatwerk is nodig.
De criteria en randvoorwaarden in de bijlage beogen een balans te
vinden tussen enerzijds een grote mate van flexibiliteit zodat er
optimale financiële ondersteuning mogelijk is en anderzijds duidelijke
kaders die voorkòmen dat er al te royale subsidiemogelijkheden
ontstaan.
1.4. Alle partijen moeten ook financieel hun verantwoordelijkheid nemen.
Dit is een tweede belangrijk uitgangspunt bij de beoordeling van de
aanvragen voor financiële ondersteuning door de provincie. Het is
dus niet de bedoeling dat de provincie ‘met een royaal budget alle
problemen weg subsidieert’. Vooraf zijn hiervoor geen harde,
kwantitatieve criteria te geven. De randvoorwaarden die voortvloeien
uit de Europese regels voor staatssteun bieden een eerste kader.
Daarnaast zal steeds duidelijk moeten zijn wat de bijdrage is van de
betrokken partijen in de oplossingen en dat een ieder –binnen het
redelijke- maximaal bijdraagt.
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Financiën
In de Najaarsbrief 2014 komen wij met een eerste reële kostenraming en
voorstel voor opname in de begroting 2015.
Europese en internationale zaken
Financiële ondersteuning zal veelal ‘landen’ bij agrarische ondernemers
en is daarmee gebonden aan de Europese regels voor staatssteun. Dit
betekent dat de Europese Commissie de vast te stellen subsidieregeling(en) toetst. Deels kan dat naar verwachting via de (eenvoudige)
meldingsprocedure, deels zal dat een (uitgebreidere) toetsingsprocedure
vergen.
Planning
Zoals aangegeven komen wij bij de Najaarsnota 2014 met een raming
van de benodigde budgetten en voorstellen voor het vrijmaken daarvan
binnen de provinciale begroting.
Parallel hieraan bereiden wij de benodigde subsidieregeling c.q.
uitbreiding van een bestaande regeling voor en stellen die zo spoedig
mogelijk (streven eind oktober 2014) vast. Wij stellen de regelingen open
na vaststelling door uw staten van de Najaarsnota, zo nodig onder
voorbehoud goedkeuring door de Europese Commissie.
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Bijlage
Notitie ‘Criteria financiële ondersteuning opheffen overlast veehouderij’.
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