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Onderwerp

Beleidsregel volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties
Datum

12 maart 2019
Ons kenmerk

Geachte heer Everling, mevrouw Roijackers,

C2240731/4485956
Uw kenmerk

Bij brief van 22 februari 2019, ingekomen op 22 februari 2019, heeft u namens
de SP-fractie en GroenLinks-fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

J.C. (Jan) Buys

Wij beantwoorden deze vragen hieronder. Vooraf echter het volgende. De
‘Beleidsregel volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties Noord-Brabant’ is
van toepassing op alle mestbewerkingsinstallaties waarvoor ons college het
bevoegde gezag is. In de statenmededeling van 2 oktober 2018 hebben wij
Provinciale Staten geïnformeerd over welk type installaties dit betreft. Voor de
overige, vaak kleinere, installaties zijn gemeenten het bevoegde gezag. Zij zijn
autonoom in het al dan niet overnemen van de beleidsregel of toepassing van
het beleid uit de beleidsregel bij de vergunningverlening.

1. Klopt het beeld dat nog geen enkele gemeente de beleidsregel
overgenomen heeft? Kunt u uw antwoord toelichten en – wanneer van
toepassing – aangeven hoeveel en welke gemeenten de beleidsregel wel
overgenomen hebben?
Antwoord: Ja. We weten dat enkele gemeenten wel aan de slag zijn met het
opstellen van een beleidsregel, bijvoorbeeld gemeenten Bladel en Deurne.

2. Wat is volgens GS de reden dat gemeenten de beleidsregel niet
overnemen en heeft u hierover contact gehad met de betreffende gemeenten?
Antwoord: Wij hebben hier geen onderzoek naar gedaan. Uit contacten met
gemeenten en omgevingsdiensten blijkt dat hier verschillende factoren mee
spelen. Dat zijn bijvoorbeeld:
 Het besluitvormingsproces over de te stellen eisen wordt veelal pas in
gang gezet als er een concrete aanleiding (initiatief mestbewerking) is.
Dat is in een beperkt aantal gemeenten het geval.
 In veel gemeenten is mestbewerking niet aanwezig of zijn de installaties
dusdanig klein (minder dan 25.000 m3 per jaar) dat de beleidsregel
weinig invloed heeft op de activiteiten.

Telefoon

(073) 681 22 79
Email

jbuys@brabant.nl
Bijlage(n)

-

De beleidsregel is ambtelijk toegelicht in de bijeenkomsten van het
Implementatieteam en in de werkgroep veehouderij van het Bestuurlijk
Platform Omgevingsrecht. Wij hebben voorjaar 2018 alle gemeentebesturen
de beleidsregel met een toelichtende brief toegestuurd. Daarbij is steeds het
aanbod gedaan om mee te helpen bij het opstellen van een gemeentelijke
beleidsregel.
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3. Hoe gaat GS ervoor zorgen dat de beleidsregel, bedoeld om
volksgezondheid te beschermen, door gemeenten overgenomen gaat
worden?
Antwoord: In onze bestuurlijke en ambtelijke contacten met gemeenten blijft dit
onderwerp van gesprek. Waar gewenst en mogelijk bieden wij inhoudelijke
ondersteuning. Wij waarderen de ondersteuning hierbij van een
maatschappelijke organisatie als het Burgerplatform Minder Beesten.

4. Is het waar dat er geen andere of aanvullende eisen meer gesteld kunnen
als gemeenten de beleidsregel overnemen? Kunt u uw antwoord ook
toelichten?
Antwoord: Nee. Gemeenten hebben de mogelijkheid om binnen de Europese,
nationale en provinciale kaders de mogelijkheid om eigen kaders te stellen.
Onze beleidsregel ziet op het minimaliseren van risico’s voor de
volksgezondheid door vergaande (binnen kaders van juridische
houdbaarheid) eisen te stellen aan stofemissies via de lucht. Daarnaast
hebben wij in de Beleidsregel industriële geur Noord-Brabant 2018 eisen
gesteld aan de geuremissie voor mestbewerkingsinstallaties en stelt de
Verordening ruimte eisen aan mestbewerking. Gemeenten zijn vrij om onze
beleidsregels geheel of gedeeltelijk over te nemen. Daarnaast kunnen
gemeenten op andere aspecten als geluid en externe veiligheid desgewenst
eveneens nadere regels formuleren.
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