Provincie Noord-Brabant

Verzoek om themabijeenkomst aan procedurevergadering
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Datum:

28-8-2018

Indiener(s):

Partij voor de Dieren Å GroenLinks

Naam en telefoonnummer contactpersoon:

Marco van der Wel, 0642032167_______________________

Welk onderwerp Z agendapunt wilt u aan de orde stellen?
7.B.2 Statenmededeling Hoofdlijnenakkoord Warme Sanering Varkenshouderij
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U hoeft zich niet te laten leiden door toegezonden stukken voor de Procedurevergadering, zoals
Statenvoorstellen en Statenmededelingen, maar kunt ook zelf onderwerpen agenderen.

Wat is het doel van de themabijeenkomst?
Deze Statenmededeling gaat over het Hoofdlijnenakkoord. De concrete sanerings- en beëindigingsregeling
wordt in het eerste kwartaal van 2019 gepubliceerd, nadat de partners - waaronder de provincie - de
plannen verder hebben uitgewerkt.
In principe staan wij positief tegenover een warme sanering van de varkenshouderij, maar daarbij is een
aantal punten wel van groot belang. We zouden hierover graag meer informatie krijgen van de
gedeputeerde of de ambtelijke organisatie. Vervolgens zouden wij graag met de andere fracties
overdenkingen willen uitwisselen. Uiteindelijk lijkt het ons erg zinvol om GS de overdenkingen van PS mee
te geven richting de concretisering van de sanerings- en beëindigingsregeling.
Wij horen graag de gedeputeerde over de volgende punten, om ze daarna ook met de andere fracties te
bespreken.
- Welke andere provinciale doelen (het wegnemen van geuroverlast voor omwonenden) betrekken we
parallel bij de regeling? Te denken valt hierbij o.a. aan versterking van het NatuurNetwerk Brabant maar
ook aan eerder gestelde doelen omtrent het op Noordwest-Europese schaal circulair maken van de
landbouw.
- Is de sector (noodlijdende bedrijven) aan zet, of zetten we als overheden pro-actief in op gerichte opkoop
van locaties waar doelen effectief zijn te bereiken?
- Het definitief sluiten van gesaneerde locaties voor veehouderij, om de opgeschoonde situaties voor de
toekomst te behouden.
- Garantstelling voor het voorgoed uit de markt blijven van de op te kopen varkensrechten: welke
instrumenten zijn er om dat te bewerkstelligen en hoe worden die toegepast?
- Het kosten/baten-aspect: op welke manier krijgen we als provincie de meeste waar (sanering) voor het
geïnvesteerde bedrag?
- Hoe zorgen deze maatregelen ervoor dat boeren (met name de Brabantse zeugenhouders) met grote
schulden geholpen worden?
- Hoe ziet de tijdlijn van het proces (in de vorm van overleggen met de partners) tot vaststelling van de
uiteindelijke sanerings- en beëindigingsregeling er uit?
Wij zijn erg benieuwd naar de mening van de andere fracties en we hopen GS onze voorkeuren mee te
kunnen geven in de verdere uitwerking van de sanerings- en beëindigingsregeling met de andere partners.
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Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?
Zodat alle woordvoerders en de gedeputeerde aanwezig kunnen zijn om geïnformeerd te worden en het
debat te kunnen voeren.
Deze bijeenkomst zou niet te lang op zich moeten laten wachten, aangezien de programmaorganisatie
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(waarin de provincie is vertegenwoordigd) direct na het zomerreces al begint met de concretisering van de
regeling.
hļįļi- Denk na of het op een andere wijze of andere dag kan. Tijdens de Procedurevergadering zal, in verband met
de beperkte tijd op Statendagen, worden nagegaan of er ook alternatieve momenten zijn, zoals
maandagenavonden of niet-Statendagen, waarop (facultatief) iets kan worden georganiseerd.
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Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben?
Informerend
ū Informatiebijeenkomst
Bij informatiebijeenkomsten is het uitgangspunt dat de informatievoorziening vanuit de ambtelijke
organisatie komt. Informatie die bij deze bijeenkomsten wordt gewisseld is van feitelijke aard. Tijdens
een informatiebijeenkomst kan ook ruimte zijn om te brainstormen over het geagendeerde onderwerp

ū Expertmeeting
Zowel PS als GS kunnen verzoeken om een expertmeeting. Hiermee worden (externe) experts van
inhoudelijk deskundige organisaties op het onderwerp bedoeld.

ū Rondetafelgesprek
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Alleen PS kunnen verzoeken om een Rondetafelgesprek. PS dragen zelf gasten/sprekers aan. In
tegenstelling tot bij een expertmeeting hoeven de gasten geen expert te zijn, maar kunnen dit
bijvoorbeeld ook belangenbehartigers of burgers zijn.

Oordeelsvormend
Oordeelsvorming kan plaatsvinden onderling en/of met GS. Externen kunnen hierbij als toehoorder aanwezig
zijn. Voorbereiding op kaderstelling kan enkel op basis van een Statenvoorstel.
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Informerend en oordeelsvormend

į- Aankruisen als het zinvol lijkt om in één bijeenkomst aan zowel beeldvorming als oordeelsvorming te doen.
De griffie zal in samenwerking met de indiener sparren over de vorm waarin dit het beste kan gebeuren.
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Eventueel: nadere (achtergrond) informatie gewenste bijeenkomst
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Hļįjļį- Hier kan nadere informatie worden gegeven over bijvoorbeeld:
» Welke externen/gedeputeerden moeten bij een bijeenkomst zijn?
» Gewenste duur van de bijeenkomst.
» Periode waar de bijeenkomst moet plaatsvinden of exacte datum.
Geef hierbij ook eventueel relevante achtergrondinformatie aan.

