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De gemeenten in Noordoost en Zuidoost Brabant hebben samen met de
provincie het initiatief genomen om via een planMER te komen tot een
locatiebeleid voor mestbewerkingsinstallaties in Brabant. Hiermee willen wij
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. Met deze brief informeren wij u
over het proces dat wij daarvoor hebben ontworpen.
Regionale afspraken
Wij willen komen tot regionale afspraken inzake de locaties voor
mestbewerkingsinstallaties, waar mest bewerkt wordt die vanaf verschillende
veehouderijlocaties bijeen wordt gebracht. Inhoudelijke kaders daarvoor zijn:
1. De afspraken op de regionale ontwikkeldagen in Noordoost en
Zuidoost Brabant in november/december 2018 (gezamenlijk
locatiebeleid ontwikkelen op basis van kwaliteitsvereisten, te
onderbouwen met een planMER).
2. Het mestbeleid zoals Provinciale Staten dat in 2017 hebben vastgesteld,
inclusief de uitwerking in de Verordening ruimte 1.
3. De notitie ‘Visie op mestbewerking’ die gemeenten en provincie samen
hebben opgesteld (begin 2019).
4. Het bestuursakkoord ‘Kiezen voor kwaliteit’ (juni 2019).
Wij zijn ervan overtuigd dat wij op basis van deze uitgangspunten, via het
hieronder geschetste proces en met de bereidheid van alle betrokkenen om
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eventuele belemmeringen weg te nemen tot een breed gedragen aanpak kunnen
komen.
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Proces
Wij hebben een proces ontworpen dat optimaal ruimte biedt aan alle
gemeenten, waterschappen en andere belanghebbenden om zich te informeren
en uit te spreken voordat er keuzes worden gemaakt. Dit proces bestaat uit de
volgende stappen:
1. Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
De NRD verwoordt de aanpak om te komen tot een planMER. Naast de
procedurele stappen beschrijft de NRD de inhoudelijke aanpak: welke
alternatieven worden onderzocht en wat is de onderzoeksmethode. Ons
voornemen is dat gemeenten en provincie gezamenlijk een NRD opstellen
en dat GS het concept van de NRD medio september tot begin november
2019 in de inspraak brengen en aan u toesturen. U heeft daarbij voldoende
tijd om dit desgewenst in uw gemeenteraad of algemeen bestuur te
bespreken en eventueel uw zienswijze aan GS kenbaar te maken. De
commissie voor de Milieueffectrapportage en Brabant advies brengen een
advies uit over de concept NRD.
2. Op basis van de ingekomen zienswijzen en adviezen stellen GS eind 2019
de Reikwijdte en het Detailniveau van het planMER vast, na dit met
vertegenwoordigers van uw besturen besproken te hebben.
3. Vervolgens wordt de eerste fase planMER opgesteld. Deze bevat een aantal
onderzoeksalternatieven en –varianten met bijbehorende
effectbeoordelingen. Ook wordt een aantal gevoeligheidsanalyses
uitgevoerd. Wij sturen dit eerste fase planMER voorjaar 2020 aan u toe met
het verzoek om op basis van deze informatie aan te geven wat uw voorkeur
is voor de invulling van het –dan nog op te stellen- voorkeursalternatief. U
heeft daarbij voldoende tijd om dit desgewenst met uw gemeenteraad of
algemeen bestuur te bespreken.
4. Op basis van de ingekomen reacties op de eerste fase planMER willen wij
tot een voorkeursalternatief komen. Wij organiseren daartoe na de
zomervakantie van 2020 een brede bijeenkomst waarvoor wij uw bestuur
uitnodigen. Deze brede bijeenkomst resulteert in het voorkeursalternatief.
5. Vervolgens wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt, wat resulteert in het
ontwerp planMER, dat GS in de inspraak brengen. Uiteraard informeren wij
u hierover rechtstreeks. U heeft daarbij voldoende tijd om dit desgewenst
met uw gemeenteraad of algemeen bestuur te bespreken. De commissie
voor de Milieueffectrapportage en Brabant advies brengen een advies uit
over het ontwerp planMER.
6. Op basis van de ingekomen zienswijzen en adviezen stellen GS voorjaar
2021 de het planMER vast.
7. Parallel hieraan worden de Regionale afspraken voorbereid, die op de
Regionale Ontwikkeldagen in juni 2021 ter vaststelling voorliggen.

C2248333/4549374

2/4

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.
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Gedurende het hierboven beschreven proces voor het planMER en Regionale
afspraken worden lopende en eventuele nieuwe procedures voor vergunningen
voor mestbewerking behandeld conform de vigerende wet- en regelgeving.
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Initiatief
Zoals aangegeven hebben de gemeenten in Noordoost en Zuidoost Brabant
samen met de provincie Noord-Brabant het initiatief genomen. Graag nodigen
wij de gemeenten in Midden en West Brabant en de Brabantse waterschappen
uit mede-initiatiefnemer te worden.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

De gemeenten in de regio Noordoost
Brabant,
Namens deze,

De gemeenten in de regio Zuidoost
Brabant,
Namens deze,

W. Bollen,
Voorzitter Regionale Kopgroep
Veehouderij

A.P. d’Haens,
Trekker mestbeleid MRE Task Force
Landelijk Gebied
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