Onderwerp: technische informatie Mineralen Afzet Coöperatie Elsendorp (MACE)

Geachte leden van Provinciale Staten,

Hierbij wil ik u informeren over de stand van zaken rond mestverwerkingsbedrijf MACE.
· MACE wil aan de De Quayweg in St. Anthonis een mestverwerkingsbedrijf realiseren met
een capaciteit van 500.000 ton. Om het initiatief te realiseren heeft MACE diverse
onderzoeken gedaan en een aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage ingediend. GS
zijn bevoegd gezag voor de WABO. Onderdeel van de WABO vergunning is een
Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) van de gemeente voor het afwijken van het
bestemmingsplan. Zonder Vvgb van de gemeente moet de WABO vergunning
geweigerd worden.
· Op 29 september 2015 hebben GS besloten om een Milieu Effect Rapportage te eisen.
Dit besluit is door gedeputeerde Spierings mondeling toegelicht aan MACE op 5 oktober
2015. Belangrijke overweging voor GS: de politieke en maatschappelijke onrust rond
het initiatief en de gezondheidsrisicofactoren vragen om extra zorgvuldigheid bij het
doorlopen van de procedures. De onafhankelijke toetsing van de aangeleverde milieuinformatie door de Commissie MER draagt bij aan deze gewenste zorgvuldigheid.
· In het processchema (zie bijlage) staat de totale doorlooptijd van de MER/WABOprocedure (te starten met het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau). Hierin
is ook de tijd aangegeven die de gemeente nodig heeft voor het afhandelen van de
Vvgb. Daarnaast is tijd opgenomen voor beoordeling van aanvullende gegevens. Indien
direct een volledige WABO aanvraag wordt ingediend, verkort dat de doorlooptijd.
Gedeputeerde Spierings heeft aangegeven de procedure zo efficiënt en zorgvuldig
mogelijk te willen doorlopen. De doorlooptijden in het processchema worden daarom als
een maximale termijn gezien.
· MACE heeft beroep aangetekend tegen het besluit van GS om een MER te eisen. Ook
heeft MACE een Voorlopige Voorziening aangevraagd.
· Voor de relatie tussen MACE en de actuele ontwikkelingen rondom het mestbeleid van
de provincie Noord-Brabant verwijs ik u naar de Statenmededeling van afgelopen
vrijdag.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Anne-Marie Spierings

Overzicht procedure stappen MACE
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1 Overleg met MACE over wat in het MER opgenomen wordt
Indienen NRD (notitie reikwijdte en detailniveau) door MACE
2 Ontvangstbewijs NRD sturen en verlenging termijn. Deze is nodig om alles goed te laten verwerken in het advies van de NRD
3 Publicatie klaar maken en publiceren
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(Wettelijke) adviseurs en bestuursorganen vragen om advies uit te brengen op NRD, wettelijke adviseurs, bestuursorganen (gemeente Sint Antonis en Waterschap) overige adviseurs commissie voor de milieueffectrapportage en
de GGD (Vr2014)
Urgentieteam informeert klankbordgroep
Ter inzage termijn NRD
Ontvangst zienswijzen en adviezen
Ontvangstbevesting van zienswijzen verzenden
Adviezen en zienswijzen doorzenden naar de commissie MER
De commissie MER legt een locatiebezoek af en levert hun advies. Wij zullen de commissie ook vragen de zienswijzen en adviezen van de andere mee te nemen.
Opstellen advies NRD
Advies NRD aanbieden aan college GS
Uitbrengen advies NRD
Indienen MER en Wabo aanvraag door MACE
Ontvangstbewijs aanvraag en MER sturen
Ontvangstbewijs aanvraag door Waterschap
Publicatie vergunningaanvraag en MER
Adviseurs en bestuursorganen vragen om advies uit te brengen het MER, wettelijke adviseurs, bestuursorganen (gemeente Sint Antonis en Waterschap) overige adviseurs commissie voor de milieueffectrapportage en de GGD
(Vr2014)
Stukken doorzenden naar BRIKS-team
Urgentieteam informeert klankbordgroep
BRIKS-team vraagt gemeente Sint Anthonis om vvgb
Ter inzage termijn aanvraag en MER
Ontvangst zienswijzen en adviezen
Ontvangst advies commissie MER. Deze neemt in hun de adviezen van de andere mee. Als het MER niet volledig is dan moet MACE in de gelegenheid te worden gesteld om het aan te vullen.
Beoordeling of aanvraag en MER volledig zijn door ODBN
Beoordeling of aanvraag volledig is door gemeente Sint Anthonis voor vvgb
Gemeente Sint Anthonis wint adviezen in over ruimtelijke onverbouwing
Beoordeling of aanvraag volledig is door Waterschap
Beoordeling of aanvraag volledig is door BRIKS-team
MACE wordt gevraagd om aanvullende stukken (optioneel)

Aanpassen MER en Wabo aanvraag
17 Ontvangstbewijs aanvullende stukken (optioneel)
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Adviseurs en bestuursorganen vragen om advies uit te brengen op aanvulling aanvraag, wettelijke adviseurs, bestuursorganen (gemeente Sint Antonis en Waterschap) overige adviseurs commissie voor de milieueffectrapportage
en de GGD (Vr2014) (optioneel)
Aanvullende stukken doorzenden naar BRIKS-team (optioneel)
BRIKS -team vraagt gemeente Sint Anthonis om vvgb (optioneel)
Beoordeling of aanvullende stukken op aanvraag volledig zijn door gemeente Sint Anthonis voor vvgb (optioneel)
Gemeente Sint Anthonis wint adviezen in over ruimtelijke onverbouwing (optioneel)
Beoordeling of aanvullende stukken op aanvraag volledig zijn door BRIKS-team (optioneel)
Ontvangst advies commissie MER. Deze neemt in hun de adviezen van de andere mee. Als het MER niet volledig is dan wordt MACE in de gelegenheid gesteld het MER aan te vullen (optioneel).
Gemeente Sint Anthonis besluitvorming ontwerp vvgb
Klankbord groep wordt door gemeente als adviseur betrokken bij de vvgb
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BIBOB beoordeling door een de BIBOB afdeling van de provincie
Opstellen ontwerpbeschikking Wabo milieu, bouwen en afwijken bestemming
Opstellen ontwerpbeschikking Wabo waterwet
Opstellen ontwerpbeschikking Wabo BRIKS
Urgentieteam informeert klankbordgroep
Ontwerpbeschikking aanbieden aan college GS
Publicatie ontwerpbeschikkingen Wabo milieu, bouwen en afwijken bestemming en Wabo waterwet vergunning
Ter inzage termijn ontwerpbeschikkingen
Ontvangst zienswijzen
Ontvangstbevesting van zienswijzen verzenden
Adviezen en zienswijzen doorzenden naar de de betrokken bestuursorganen en BRIKS-team
Weerleggen zienswijzen vvgb, indien van toepassing
Gemeente Sint Anthonis besluitvorming vvgb, indien er zienswijzen komen (optioneel)
Weerleggen zienswijzen Waterwet en opstellen definitieve beschikking
Weerleggen zienswijzen BRIKS
Weerleggen zienswijzen en opstellen definitieve beschikking
Urgentieteam informeert klankbordgroep
Definitive beschikking aanbieden aan college GS
Publicatie beschikkingen Wabo milieu, bouwen en afwijken bestemming en Wabo waterwet vergunning
Ter inzage termijn definitieve beschikkingen
Eventueel beroep bij de rechtbank (Crisis en herstelwet van toepassing, dit verkort de doorlooptijd)
Eventueel gang naar Raad van State (Crisis en herstelwet van toepassing, dit verkort de doorlooptijd)

