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1.
Voorstel
Voorgesteld wordt om:

Kennis te nemen van de memo aangaande de meerwaarde van het kennisplatform
veehouderij en humane gezondheid.

Het standpunt te blijven hanteren om de RUD Limburg Noord niet op te laten treden
als financieel intermediair.

Een financiële bijdrage te leveren van € 10.000 per jaar aan het Platform
Veehouderij en humane gezondheid voor de jaren 2019 en 2020.

De bijdrage voor beide jaren te dekken uit de post opleidingskosten.

2.
Inleiding
Op 14 mei 2018 ontving de RUD Limburg Noord een brief van het Kennisplatform
Veehouderij en humane gezondheid.
Omgevingsdienst.nl en de VNG hebben ingestemd met een te leveren financiële bijdrage
door de gemeenten via de omgevingsdiensten, daar waar sprake is van intensieve
veehouderij, aan het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid voor een periode
van drie jaar.
Het betreft negen regio’s, die ieder een bijdrage van € 10.000 per jaar (2018-2020)
bijdragen. Drie in Noord-Brabant, drie in Gelderland, twee in Overijssel en één in Limburg.
De omgevingsdiensten fungeren hierbij als intermediair naar de gemeenten.
In het overleg van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2018 is gesproken over het feit of de
omgevingsdiensten de juiste gremia zijn voor het bijdragen in deze kosten in de vorm van
een doorgeefluik.
In het overleg is gesteld dat het optreden als intermediair voor een bijdrage in een
kennisplatform niet tot de taken van een Omgevingsdienst behoort.
De toegevoegde waarde van dit kennisplatform is echter wel erkend.
Deze wordt gezien in relatie tot het bijhouden van kennis, kennisontwikkeling en uitwisseling
van kennis door en voor de vakspecialisten, zodat zij in staat zijn hun taken binnen de RUD
Limburg Noord op een goede manier uit te voeren.
In het overleg is tevens aangeven dat de bijdrage zeker tot een meerwaarde voor ons als
RUD Limburg Noord dient te leiden.
In relatie hiermee is besloten om voor 2018 de bijdrage van € 10.000 beschikbaar te stellen
vanuit de RUD Limburg Noord en deze kosten niet apart te verhalen bij de gemeenten.
Pas na een evaluatie over de meerwaarde zou een nieuw besluit genomen kunnen worden
genomen over de bijdrage over de jaren 2019 en 2020.
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2.
Evaluatie
Eind 2018 en begin 2019 is de meerwaarde van het platform met de toezichthouders
besproken.
De kennisgroep veehouderij geeft aan dat het platform waardevol is. Zij zien de noodzaak
voor het behoudt van het kennisplatform.
De medewerkers geven aan dat gezondheid een steeds belangrijker thema binnen de
veehouderijsector wordt. Het Kennisplatform veehouderij en gezondheid heeft tot nu toe
jaarlijks een landelijke themadag georganiseerd over veehouderij en gezondheid met
interessante onderwerpen waarbij overheden, deskundigen, burgers en veehouders werden
uitgenodigd. Hierbij zijn ook diverse mensen uit onze regio aanwezig geweest.
Daarnaast publiceren zij bijvoorbeeld kennisberichten waarin op een duidelijke manier
problemen worden omschreven en beantwoorden zij deze vragen in de vorm van Q&A’s.
Medewerkers maakten daar bijvoorbeeld gebruik van bij de kennisoverdracht aan lokaal
bestuur met betrekking tot deze onderwerpen.
Het kennisplatform heeft ondersteuning geboden bij vragen vanuit de regio op het vlak van
samenhang, afstemming met GGD in vergunningprocdures, het ondersteuningen met
betrekking tot presentaties en bijeenkomsten en het jaarlijkse symposium. In het laatste
symposium was tevens Limburgse casuïstiek verwerkt.
Het platform is opgericht om vragen over veehouderij en de gezondheid van mensen goed te
beantwoorden. Zij geeft, op een onafhankelijke manier, duidelijkheid over wat er bekend is
over de gezondheidsimpact van veehouderijen. Ook geeft het Kennisplatform duiding aan
nieuwe ontwikkelingen
Het gaat hierbij vooral om kennis te duiden en niet fysiek te helpen bij vraagstukken.
Als bijlagen voegen wij de folder van het platform, de terugblik 2018 en het jaarplan 2019
toe. In de terugblik 2018 kan ingezien worden welke activiteiten er het afgelopen jaar zijn
uitgevoerd. In het jaarplan 2019 is onder andere een prioritering opgenomen.

3.
Risico’s
Indien besloten wordt om niet in te stemmen met de financiering dient er rekening gehouden
te worden met de volgende risico’s:
 het platform krijgt zijn financiering niet rond en kan mogelijk niet blijven bestaan, met
als gevolg dat de specialisten, werkzaam bij de RUD Limburg Noord niet meer eenvoudig
beschikken over de laatste relevante informatie op hun vakgebied.
 de medewerkers van onze partners, en daarmee onze RUD medewerkers, krijgen geen
toegang meer tot het platform;
 het platform moet taken gaan afstoten om de begroting sluitend te krijgen en kan
daardoor minder kwaliteit/minder ondersteuning bieden.

4.
Conclusie
Gezien bovenstaande stellen wij voor om de bijdrage van € 10.000 voor de jaren 2019 en
2020 beschikbaar te stellen.
Gelet op de gedachte van kennisdeling van het platform stellen wij voor om dit bedrag
wederom uit het opleidingsbudget beschikbaar te stellen, in plaats van deze gelden apart te
verhalen bij de gemeenten.

