Van: Anke Kemp <AKemp@odbn.nl>
Onderwerp: Bestuursakkoord veehouderij Provincie, PAS en transitie veehouderij ca
Geachte leden van het AB en leden van het RSP,
Hierbij ontvangt u de presentaties van de Provincie Brabant cs over de PAS regeling en de
transitie veehouderij, zoals die gisteren in het provinciehuis zijn gehouden, toegelicht en
besproken.
Met name de PAS regeling heeft aanzienlijke gevolgen voor vergunningverlening in alle
beleids- en bedrijfssectoren. De impact geldt niet alleen voor nu de zeer korte termijn, maar
ook voor de komende 2 tot 3 jaren. Zie het presentatie onderdeel PAS.
De effecten hebben niet alleen betrekking op het beleid van de provincie, maar evenzeer op
die van gemeenten, in casu de ruimtelijk/economische ontwikkelingen van gemeenten.
Het is verstandig daarover ook in uw colleges nadrukkelijk te spreken.
De 3 Omgevingsdiensten stellen nu een plan van aanpak op om de aankomende
werkvoorraad op zorgvuldige wijze uit te voeren. Want voor veel meer zaken dan nu het
geval is zijn straks vergunningen nodig, bijvoorbeeld ook voor beweiding (de tweede
uitspraak van de RvS).
De OD’s zullen alles uit de kast halen om de taken de komende 2 tot 3 jaar naar beste
kunnen te realiseren. In zowel personele zin als in creatieve zin in de werkprocessen.
Omdat gemeenten in toch relatief veel zaken het bevoegde gezag zijn zullen de
onontkoombare gevolgen voor het extra werk van de OD’s ook in financiele zin voor de
gemeenten van betekenis zijn.
Zodra het plan van aanpak gereed is, naar verwachting september 2019, zal ik uw bestuur en
de gemeenten hierover direct berichten. Inclusief de extra financiele inzet van de provincie
ten gunste van de Omgevingsdiensten.
Dit mede in relatie tot het opstellen van de werkplannen 2020, zowel in productie- als
financiële termen. Dit geldt in het bijzonder de gemeenten met een aanzienlijke/dominante
sector veehouderij.
Vanavond is ook afgesproken dat er snel na het zomerreces (tijdig!) een nieuwe
informatiebijeenkomst wordt belegd door de provincie voor gemeenten. En dat in tussentijd
de gemeenten door de provincie per mail op de hoogte worden gehouden van actuele
ontwikkelingen.
In het vertrouwen u voor dit moment naar behoren te hebben geïnformeerd.
PS@RSP: het betreffende document is tevens gepubliceerd in iBabs en extranet bij de
agendastukken van het RSP overleg van 2 juli (zie agendapunt7)
Met vriendelijke groet,
J.A.J. (Jan) Lenssen
Directeur
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Disclaimer
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend,
tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met
dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt u verzocht
het bericht te retourneren aan de afzender.

Provincie Noord-Brabant
Bestuursakkoord, de PAS en transitie Veehouderij en VTH

De agenda
•
•
•
•

Bestuursakkoord 2019-2023 ‘Kiezen voor kwaliteit’
De uitspraak PAS en VTH
Transitie Veehouderij en VTH
Onze aanpak?

• Koffie
• Gelegenheid tot stellen van vragen.
• Beantwoording door sprekers

Kennismaking en Bestuursakkoord
– Gedeputeerden Annemarie Spierings, Renze Bergsma, en Rik
Grashoff stellen zich voor
– Pitch over de portefeuille van de Gedeputeerden Spierings en
Grashoff
– Relatie Bestuursakkoord en veehouderij
– Bestuursakkoord en VTH

Bestuursakkoord 2019-2023 ‘Kiezen voor kwaliteit’
Transitie veehouderij
• Besluiten over versnelling transitie Veehouderij 7juli 2017
blijven van kracht
• Maatwerk, mits afname ammoniakemissies worden
gerealiseerd
• Maatregel die leidt tot toename stikstofdepositie wordt
binnen (deel)sector opgevangen
• We leggen geen extra maatregelen op als doel wordt bereikt.

Bestuursakkoord 2019-2023 ‘Kiezen voor kwaliteit’
Vergunning, toezicht en handhaving
• We stellen middelen ter beschikking om de capaciteit
tijdelijk uit te breiden voor de verwachte piek aan
vergunningverlening Wet NatuurbeschermingProvinciale taak
• Intensivering Toezicht veehouderijen zetten we door
• We ondersteunen gemeenten, mits Bestand
Veehouderijen actueel is en de BZV-applicatie is en
wordt gebruikt.

PAS-uitspraak: consequenties en hoe nu verder?
Toelichting door Brechje Biemans

PAS-uitspraak
•

Systematiekaanpak zoals PAS kan

•

Passende beoordeling onder PAS voldoet niet aan de
Europese richtlijn:
•
•

•
•
•

Niet vooruitlopen op positieve effecten van autonome
ontwikkelingen/bronmaatregelen/ herstelmaatregelen
Niet op voorschot uitgeven van ontwikkelingsruimte voor activiteiten
met negatieve invloed op de natuur.

Drempel- en grenswaarde niet rechtmatig
Vrijstelling beweiden en bemesten onverbindend verklaard
Autonome ontwikkeling/prioritaire projecten: geen
gereserveerde ruimte

Dit betekent:
•

Beperkte mogelijkheden verlenen vergunningen voor
initiatieven met toename stikstofdepositie:
•
•
•

•

Individuele passende beoordeling: natuurlijke kenmerken N2000gebied worden niet aangetast ondanks het effect.
Individuele passende beoordeling: effect wordt gesaldeerd met
saldogevende locatie (extern salderen)
Toestemming op basis van ADC-toets

Vergunningverlening blijft mogelijk als:
•
•

effect van initiatief nul is op N2000-gebieden
effect van initiatief binnen vergunde rechten blijft (intern salderen,
effect is nul of lager)

Dit betekent:
•

Vergunning aanvragen voor:
•
•
•
•

•

Vergunningen aanpassen voor:
•

•

activiteiten PAS-melding
activiteiten onder drempelwaarde
bemesten
activiteiten die vielen onder autonome ontwikkeling (woningbouw,
handel/dienst/overheid, luchtvaart?)

Beweiden

Herstelmaatregelen natuur gaan onverminderd door

Hoe nu verder?
Korte termijn (t/m 1 september):
- Aanpassing Aerius
- Opstart vergunningverlening situaties geen effect of
intern salderen (circa 1 augustus 2019)
- Opstellen beleidskader extern salderen / ADC
- Opstart vergunningverlening situaties extern salderen
en/of ADC (circa 1 september 2019)

Hoe nu verder?
Middellange termijn (vanaf 1 september 2019 – circa
eind 2022):
mogelijkheden vergunningverlening op basis van interne
en externe saldering en ADC toets
Lange termijn: nieuwe programmatische aanpak
Ruwe eerste planning rijk:
Opstellen nieuwe aanpak (2020)
Implementatie en besluitvormingstraject nieuwe aanpak
(2021-2022)
Start nieuwe aanpak (januari 2023)
Bronmaatregelen

Transitie veehouderij en VTH
Toelichting door Jan Lenssen

De transitie veehouderij en de impact op VTH

•

Blijven, omschakelen, stoppen of …..?

•

Landelijke, provinciale en lokale regelgeving

•

Maatschappelijke wensen

•

Impact vergunningverlening, toezicht & handhaving leidt tot grote
extra capaciteitsvraag voor de periode 2019 - 2022

•

Alleen capaciteit uitbreiding kan niet alleen de oplossing zijn!

Taskforce

•

Bestuurlijke Taskforce





•

Bestuurlijk én ambtelijk

Voorzitter Peter van Vugt
Goede gelijkmatige verdeling van de Brabantse gemeenten
Zorgdragen dat aan alle besturen keuzes worden voorgelegd die leidt tot
uniforme werkwijzen en zorgvuldige besluitvorming
Wordt ondersteund door ambtelijke Taskforce

Ambtelijke Taskforce





Voorzitter eveneens Peter van Vugt en projectleider Dave Ploum
Kleine kerngroep vanuit de drie omgevingsdiensten met (dynamische)
basisgroepen voor uitwerken van vraagstukken
Inclusief deelname Provincie en gemeenten
Betrek de sector en belanghebbenden!

Durf en lef is meer dan reguliere taakuitvoering
•

Basisnotitie Ontwikkelingen Veehouderij







Emissiearme huisvesting
Stoppersregeling
Best beschikbare technieken
Natuurbescherming
Intensivering Toezicht Veehouderijen
Warme sanering varkenshouderij

•

Brainstormsessie vergunningen, toezicht en handhaving met eerste
oplossingsrichtingen

•

Oprichten voor Taskforce voor verdieping, aanscherping en concreet!

•

Al gestart met Vergunningverleners in opleiding (VIO) traject en werven
medewerkers voor deze (toekomstige) opgave

Onze aanpak
Toelichting door Dave Ploum

Ambtelijke Taskforce
• Bedenk concrete en haalbare oplossingen:
– die bijdragen aan de transitie van de veehouderij;
– recht doen aan de achterliggende milieudoelen;
– En omgevingsdiensten in staat stellen haar VTH taken goed in te vullen
• Werk de oplossingen uit naar meerdere scenario’s met maatregelen

waarin bestuurlijke keuzes duidelijk zijn omschreven
• Geef vanuit de ambtelijke Taskforce een voorkeursscenario met

maatregelenpakket die recht doet aan de bestuurlijke
beleidsuitgangspunten en taken omgevingsdiensten
• Schets de risico’s op het gebied van:
– Omgeving / Milieu
– Juridische aspecten
– Financiële mogelijkheden
– Bestuurlijk uitgangspunten

Stappen zetten!
1. Eerste bijeenkomst Taskforce: maandag 8 Juli
•
•
•

Opdracht doorgronden
Plan van aanpak benoemen
Planning maken voor eerste periode tot en met september

2. bijeenkomsten voor gemeenten, sector en verschillende stakeholders organiseren
•

eind augustus

3. Toewerken naar eindversie van ambtelijke Taskforce: 1 oktober
Aandacht voor:




De lijn van politiek bestuurlijk niveau met de aansluiting via Peter van Vugt
De hoeveelheid werk voor de omgevingsdiensten en de organisatieopgaven voor de
diensten (inzet/uren)
Veranderde werkwijze, innovaties in huidige VTH werkprocessen

Wat kunt u van ons verwachten?
– Na de zomer zal er een tweede bestuurlijke bijeenkomst worden
georganiseerd.
– Daarin zal nader in gegaan worden op de mogelijke scenario’s en
oplossingsrichtingen.

– Vervolgvragen kunt stellen via
oro@brabant.nl

l

Bedankt voor
uw aandacht

