
 

 

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

 

’s-Hertogenbosch, 15 juni 2013 

 

Betreft:  

statenvragen ex artikel 3.2 R.v.O. Kabinetsstandpunt inzake omvang intensieve 

veehouderij en schaalgrootte 
 

 

Geacht College, 

 

Op 14 juni heeft de Staatssecretaris van EZ een Kabinetsstandpunt aan de 

Kamer gestuurd inzake de omvang intensieve veehouderij en schaalgrootte. 

 

Dit leidt voor de statenfractie van D66 tot de volgende vragen: 

 

1) Kunt u ons informeren over de vervolgstappen die in Den Haag op 

deze brief zullen volgen? 

 

2) Wat betekent dit Kabinetsstandpunt voor de besluiten die wij op 22 

maart en 19 april in PS hebben genomen?  

 

3) Geeft de denklijn van het Kabinetsstandpunt antwoord op de motie 

over compartimentering die recent in de Staten is aangenomen? 

 

4) Veel moet worden uitgewerkt in de Wet Dieren.  

Is het IPO al betrokken bij de totstandkoming van deze wet? 

Zo ja, welk strategie heeft het IPO in deze ingezet?  

Zo nee, waarom is het IPO nog niet betrokken? 

 

5) Bent u bereid met de Staten (en de partners/belanghebbenden in 

Noord-Brabant) in gesprek te gaan over dit Kabinetsstandpunt en de 

vervolgstappen, opdat het Brabants geluid vervolgens goed kan 

doorklinken in Den Haag? 

 

 

Wij zien uw antwoord graag tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groet 

namens de fractie D66 Brabant 

 

Tineke Klitsie en Anne-Marie Spierings 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statenfractie D66 

Mw. M.J.G. Spierings 

Mw. C.G.M. Klitsie 

Postbus 90151 

5200 MC  ‘S-HERTOGENBOSCH 

Onderwerp 

Beantwoording schriftelijke vragen op grond van het Reglement van Orde 

betreffende vragen van C.G.M Klitsie en M.J.G. Spierings van de D66 

Statenfractie Noord-Brabant aan het college van GS inzake Kabinetsstandpunt 

inzake omvang intensieve veehouderij en schaalgrootte. 

 

 

 

 

Geachte mevrouw, 

 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

Bank ING 67.45.60.043 

 

*3431832* 

Datum 

16 juli 2013 

Ons kenmerk 

3431832 

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

R. Scholtens  

Directie 

Ecologie 

Telefoon 

(073) 681 22 60 

Fax 

(073) 681 76 41 

Bijlage(n) 

- 

E-mail 

RScholtens@brabant.nl 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik-
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis, 
met de treintaxi en met de 
OV-fiets. 
 

Bij brief van 15 juni 2013, ingekomen op 17 juni 2013, heeft u namens de 

D66 fractie op grond van het Reglement van Orde voor Provinciale Staten 

schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1.Kunt u ons informeren over de vervolgstappen die in Den Haag op deze brief zullen volgen? 

Antwoord: Ja, zie ook antwoord 5.  

 

2.Wat betekent dit Kabinetsstandpunt voor de besluiten die wij op 22maart en 19 april in PS 

hebben genomen?  

Antwoord: Wij lezen in het kabinetsstandpunt steun voor de door ons ingezette 

weg inclusief onze inspanning om de omvang van de veehouderij te beheersen.  

 

3.Geeft de denklijn van het Kabinetsstandpunt antwoord op de motie over compartimentering 

die recent in de Staten is aangenomen? 

Antwoord: Dat is nog niet duidelijk. Pas als de uitwerking van het wettelijk 

kader bekend is wordt duidelijk of de denklijn van het kabinetsstandpunt een 

antwoord is op de motie over compartimentering.  

 

4.Veel moet worden uitgewerkt in de Wet Dieren. Is het IPO al betrokken bij de 

totstandkoming van deze wet? Zo ja, welk strategie heeft het IPO in deze ingezet?  

Zo nee, waarom is het IPO nog niet betrokken? 



  

  2/2 

Datum 

16 juli 2013 

Ons kenmerk 

3431832 

Antwoord: Het IPO is niet rechtstreeks bij de totstandkoming van de Wet 

dieren betrokken. Ten aanzien van het onderwerp schaalgrootte in de 

intensieve veehouderij heeft het IPO aan het Rijk laten weten dat de provincies 

verantwoordelijk willen blijven voor het ruimtelijk beleid rond veehouderijen.   

 

5.Bent u bereid met de Staten (en de partners/belanghebbenden in Noord-Brabant) in gesprek 

te gaan over dit Kabinetsstandpunt en de vervolgstappen, opdat het Brabants geluid vervolgens 

goed kan doorklinken in Den Haag? 

Antwoord: Naar onze mening is het Brabantse geluid, zoals uit de 

kabinetsstandpunt blijkt, goed doorgekomen in Den Haag. De discussie en 

ontwikkelingen in Brabant worden door het Rijk op de voet gevolgd. Over 

ontwikkelingen rond het nieuwe wettelijke kader en de overige maatregelen in 

het kabinetsstandpunt zullen wij u en onze partners tijdig informeren. Dit zal 

gebeuren in het kader van de verdere uitwerking en uitvoering van de 

Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020 en in het kader van het 

Brabantberaad. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

Voorzitter,     Secretaris, 
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