Format verzoek informatiebijeenkomst/ themabijeenkomst dialogen in de
urgentiegebieden veehouderij

Geachte leden van de procedurevergadering,
In de procedurevergadering 21 september 2015 is aan het college van GS gevraagd om met een
voorstel te komen voor een oordeelsvormende themavergadering, rond de dialogen in de
veehouderij. Hierbij doe ik u graag een voorstel.

Doel van de informatiebijeenkomst/ themabijeenkomst
De dialogen die het urgentieteam voert, maken onderdeel uit van ons beleid op weg naar een
duurzame agrofoodketen. Het doel van het team is om een bijdrage te leveren om ontstane
knelpunten in de veehouderij op te lossen. Het urgentieteam is een samenwerkingsverband en
heeft bestuurlijk vier opdrachtgevers: BMF, ZLTO, gemeenten en provincie.
Ik zou graag het volgende voorstel willen doen, wat bestaat uit een informatiebijeenkomst (deel 1)
en een themabijeenkomst (deel 2).
Informatiebijeenkomst (deel 1) (1.5 uur)

Dit is een technische toelichting op de aanpak, de ervaringen en de resultaten van het
urgentieteam.
Het urgentieteam geeft een presentatie, waarbij de volgende vragen aan bod komen:
-Onder welke condities werkt het urgentieteam?
-Welke lessen zijn er geleerd, en geïmplementeerd?
-Welke spelregels zijn er rond dialogen?
-In hoeveel gebieden vinden gesprekken plaats, globale cijfers?
-Waar zitten de dialogen in de pijplijn tussen start en oplossing; waar 'stokt' het soms; hoe zien de
oplossingen er veelal uit? Wat is hierbij de globale analyse van het urgentieteam?
Daarnaast is er ruimte om in gesprek te gaan met, vragen te stellen aan de vier aanwezige
bestuurlijk opdrachtgevers van het urgentieteam. Dit is geen politieke discussie, maar een
bijeenkomst om uw Staten zo goed mogelijk te informeren, en vragen vanuit uw Staten te
beantwoorden. Hierbij zijn de vier opdrachtgevers en leden van het urgentieteam aan zet om u te
voorzien van de juiste informatie.
In deze bijeenkomst gaan wij zorgvuldig om met het delen van privacygevoelige gegevens van
inwoners, en agrarische ondernemers. Dit maakt het lastig om in te gaan op vragen op casus niveau,
op vragen over afzonderlijke dialogen.

Opzet
Omdat het urgentieteam een samenwerkingsverband is van vier partijen te weten BMF, ZLTO,
gemeenten en provincie, nemen de vertegenwoordigers van die partijen (de opdrachtgevers) deel
aan de bijeenkomst. Vanuit de provincie zal gedeputeerde AnneMarie Spierings als mede
opdrachtgever deelnemen.
Agenda suggestie:
1.
2.

3.
4.

Opening
Presentatie activiteiten urgentieteam door Hans van Dommelen (projectleider
urgentieteam):
a.
Opdracht
b. Aanpak
c.
Ervaringen
d.
Dilemma's, uitkomsten en resultaten
Reflectie door de opdrachtgevers
Vragen en discussie

Oordeelvormende themabijeenkomst (deel 2) (1 uur)

Vraaggesprek PS  GS over de aanpak van urgentiegebieden. Aan deze politieke discussie tussen GS
en PS zal ged. Spierings namens het college deelnemen. De andere opdrachtgevers van het
urgentieteam nemen geen deel aan dit vraaggesprek.

Datum
Voorstel:
Duur:

16 oktober 2015
2,5 uur

Het is ook mogelijk om deel 2 naar een later moment dan 16 oktober te verplaatsen.
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