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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De start van het proces om via een planMER te komen regionale afspraken voor
locaties voor schone en veilige mestbewerking.
Aanleiding
Na de Mestdialoog hebben uw Staten in 2017 het Brabantse mestbeleid
vastgesteld. In het vervolg daarop zijn de gemeenten in Noordoost en Zuidoost
Brabant het gesprek met de provincie aangegaan om te komen tot een
gezamenlijke uitwerking van dit dossier, dat veel discussies oproept en
gevoeligheden kent.
In ons bestuursakkoord ‘Kiezen voor Kwaliteit’ hebben wij eerder dit jaar
aangekondigd om samen met onze partners een planMER uit te voeren om zo in
de vorm van regionale afspraken keuzes te kunnen maken over de beste
(spreiding van) locaties en de ideale omvang van schone en veilige
mestbewerking.
Bevoegdheid
Ons college is bevoegd om het initiatief te nemen voor een planMER. Tevens is
ons college bevoegd gezag. Binnen ons college heeft gedeputeerde Spierings –
samen met de gemeenten- de rol van initiatiefnemer en gedeputeerde Van
Merrienboer die van bevoegd gezag. Op basis van artikel 39 van de Verordening
ruimte is ons college bevoegd regionale afspraken te maken inzake het ruimtelijk
beleid.
Kernboodschap
1. Samen met de gemeenten van Noordoost en Zuidoost Brabant hebben wij een
zorgvuldig proces ontworpen voor het opstellen van een planMER en het
maken van regionale afspraken.

Bijgevoegde brief beschrijft het doel, de uitgangspunten en opbouw van het
proces. Dit wordt gekenmerkt door intensieve interactie met de gemeenten,
waterschappen en andere stakeholders. Op deze manier is er voor alle
betrokkenen maximaal de mogelijkheid de in het proces te genereren informatie
tot zich te nemen, die te bespreken, zich een standpunt te vormen en dat in het
proces te brengen. Kortheidshalve verwijzen wij naar de inhoud van de brief.
2.

Wij nodigen de gemeenten in Midden en West-Brabant en de waterschappen
mede initiatiefnemer te worden.
De gemeenten in Noordoost en Zuidoost Brabant hebben met het oog op de
aard en omvang van de mestproblematiek het initiatief genomen. Inmiddels zijn
de overige gemeenten en de waterschappen geïnformeerd over het proces. De
huidige initiatiefnemers nodigen hen uit om aan te sluiten, zodat het proces een
zo breed mogelijke bestuurlijke basis krijgt.
Consequenties
Met het voorgenomen proces willen wij samen met de Brabantse gemeenten
bewerkstelligen dat er op basis van een goede inhoudelijke onderbouwing en via
een zorgvuldig proces er een weloverwogen kader komt voor het schoon en
veilig bewerken van mest in Noord-Brabant.
Communicatie
Gedurende het gehele proces betrekken wij de relevante stakeholders (Brabantse
Milieufederatie, POV, Brabants Burgerplatform, ZLTO, Cumela, Nederlands
Centrum Mestverwaarding) via een klankbordgroep.
Via de web site van de provincie en nieuwsbrieven zorgen wij gedurende het
proces voor voldoende informatie voor alle betrokkenen.

Bijlagen
Brief aan Brabantse gemeente- en waterschapsbesturen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
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