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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Het besluit van ons college de ‘Notitie reikwijdte en Detailniveau
mestbewerkingslocaties in Brabant’ in concept vast te stellen en ter inzage te
leggen voor inspraak.
Aanleiding
In onze mededeling van 16 juli 2019 informeerden wij uw Staten over het proces
met een planMER dat wij samen met de gemeenten in Noordoost en ZuidoostBrabant zijn gestart. Dit heeft tot doel om in 2021 te komen tot Regionale
Afspraken inzake mestbewerkingslocaties in Brabant, als invulling van onze
voornemens dienaangaande in het bestuursakkoord ‘Kiezen voor kwaliteit’.
Bevoegdheid
Ons college is bevoegd de concept NRD vast te stellen en ter inzage te leggen.
Kernboodschap
1. De procedure voor het planMER mestbewerkingslocaties Brabant is gestart met
de terinzagelegging van een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
Zoals gebruikelijk start een procedure voor een planMER met het ter inzage
leggen van een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze notitie
beschrijft de voorgenomen aanpak (inhoud en proces) om te komen tot het
planMER. Belangrijke elementen daarin zijn de te realiseren opgave, de
alternatieven, varianten en scenario’s die in het planMER worden onderzocht en
hoe tot een beoordeling wordt gekomen. Ook beschrijft de NRD het te volgen
proces. Dit is conform de procesbeschrijving in onze mededeling van 16 juli
2019.
Gemeenten en provincie hebben dit concept gezamenlijk opgesteld. Omdat ons
college het bevoegd gezag is in deze, legt ons college de notitie ter inzage.

Een ieder is tot 9 november 2019 in de gelegenheid een zienswijze op de
concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau bij ons college in te brengen. Wij
vragen de Commissie m.e.r. en Brabant Advies om parallel hieraan advies uit te
brengen.
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2.

Met het planMER leggen gemeenten en provincie een objectieve basis voor
locatiekeuzes voor mestbewerking.
Met een systematische aanpak brengen wij de (on)geschiktheid van locaties en
zoekgebieden in beeld. De informatie uit het planMER kan gebruikt worden bij
de onderbouwing van ruimtelijk beleid voor mestbewerkingslocaties. De keuzes
in het ruimtelijk beleid blijven onverminderd een politiek-bestuurlijke afweging
van het daartoe bevoegde orgaan.
Onverminderd de resultaten van het planMER, wordt elke vergunningaanvraag
zoals gebruikelijk beoordeeld op de inpasbaarheid op die locatie en het voldoen
aan alle wet- en regelgeving zoals ten aanzien van emissies, impact op de
gezondheid et cetera.
3.

Schone en veilige mestbewerking op goede locaties is één van de onderdelen
van een landbouw die zijn kringlopen vergaand sluit.
In een circulaire landbouw wordt mest zo geproduceerd dat het optimaal benut
kan worden om bodem en gewas te voeden en het gebruik van kunstmest te
verminderen. Mestbewerking kan daarvoor in veel gevallen een belangrijke stap
in zijn, samen met stallen waarin mest aan de bron wordt gescheiden en direct
afgevoerd.
Vervolg
Ons voornemen is om, na verwerking samen met de gemeenten van de
ingekomen zienswijzen en adviezen, eind 2019 de reikwijdte en het detailniveau
van het planMER vast te stellen en dit vervolgens op te laten stellen.
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Bijlagen
Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau mestbewerkingslocaties Brabant
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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

Programmamanager: mevrouw A.L. Schoenmakers, (073) 680 86 62,
alschoenmakers@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer J.C. Buys, (073) 681 22 79, jbuys@brabant.nl.
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