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Opstellen van de Uitvoeringsagenda Mest en de relatie met het plan-MER
Zoekgebieden voor mestbewerking (afgekort: plan-MER Mest)
Aanleiding

U bent middels onze statenmededeling van 18 februari geïnformeerd over de
stand van zaken met betrekking tot de het proces om te komen tot relatief
geschikte mestbewerkingslocaties. Met deze statenmededeling geven we de
voortgang van dat proces aan en tevens de start van het opstellen van een
Uitvoeringsagenda Mest.
Uit de gesprekken die we voeren over het beleidskader Landbouw en Voedsel en
de reacties van gemeenten, waterschappen en diverse andere stakeholders en
deskundigen in het kader van het plan-MER Mest is gebleken dat we de
zoektocht naar relatief geschikte mestbewerkingslocaties niet los kunnen zien
van de aanpak van mest als onderdeel van een Brabantse voedselketen 3.0. Een
voedselketen die slim, waardevol, circulair en verbonden is. Vandaar dat we
hebben besloten om, naast een uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel, een
Uitvoeringsagenda Mest op te stellen, gebaseerd op het Beleidskader Landbouw
en Voedsel. Daarbij komen vragen aan de orde als 'Welke bijdrage kan mest
leveren aan de kringlooplandbouw?', 'Hoe geven we de verwaarding van mest
vorm?' en 'Welke rol spelen de verschillende projecten die lopen in Brabant in
die kringlooplandbouw?'. Van deze op te stellen Uitvoeringsagenda maken de
resultaten van inspraak en advies over mestbewerkingslocaties een afgewogen
deel uit evenals de verhouding tussen mestbewerkingslocaties en
mestbewerking op eigen terrein van de veehouder.

Naast de hierboven aangegeven inhoudelijke redenen om het plan-Mer Mest in
te bedden in een uitvoeringsagenda is het gegeven dat een uitvoeringsagenda is
te beschouwen als een uitvoeringsprogramma in het kader van de
Omgevingswet een belangrijke overweging. Door deze inbedding wordt een
juridische basis gelegd voor een eventueel benodigde aanpassing van de
Omgevingsverordening. Daarmee is het proces van het plan-MER Mest
aangepast t.o.v. de eerder aan uw Staten aangereikte informatie.
Stand van zaken
De technische beoordeling voor het plan-MER door de bureaus Tauw en
Pouderoyen is nog niet afgerond. De basisinventarisatie dient te worden
aangevuld met nadere analyses, waaronder een check op staand ruimtelijk beleid
van gemeenten inclusief eventuele vastgelegde ruimtelijke ontwikkelingen
alsook met gegevens m.b.t ervaren geurhinder uit een recent door de GGD
uitgevoerd onderzoek.
Vervolgens zal de relatie met andere onderdelen uit de Uitvoeringsagenda Mest
worden gelegd.
Bevoegdheid

Het college van Gedeputeerde Staten is bevoegd om het initiatief te nemen voor
een Uitvoeringsagenda Mest. Voor het onderdeel van de mestbewerkingslocaties
zal het plan-MER verder worden uitgewerkt. Daarbij is gedeputeerde Lemkes
initiatiefnemer en gedeputeerde Ronnes bevoegd gezag.

Kernboodschap

1.

Om te zorgen dat er een breed afgewogen kader is voor mest stellen we
een uitvoeringsagenda op, mestbewerkingslocaties maken daar een
onderdeel van uit.
Mest speelt een belangrijke rol in het streven naar gesloten kringlopen
binnen de landbouw. Dit heeft geleid tot het voornemen om een
Uitvoeringsagenda Mest op te stellen, waarin de rol van mest,
mestverwerking, mestverwaarding etc. in de kringlooplandbouw een
goede plek krijgt. We koppelen dat aan andere projecten die lopen op
dit gebied, zoals Brabant Bemest Beter.
Het onderzoek en de afwegingen m.b.t specifieke locaties voor
mestbewerking wordt onderdeel van het sluiten van de kringloop en
het verbeteren van de circulariteit.
Ook de planning voor de discussie over mestbewerkingslocaties wordt
daarmee gekoppeld aan de Uitvoeringsagenda Mest. Zo zorgen we
dat beide trajecten goed samen oplopen en zullen leiden tot een
afgewogen plan.

2.

We stemmen de Uitvoeringsagenda Mest af met de Brabantse
gemeenten en waterschappen in het Bestuurlijk Overleg Transitie
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Landbouw. Tevens betrekken we de klankbordgroep en dragen we zorg
voor een adequaat communicatietraject.
Wij hechten aan de rol van de klankbordgroep die betrokken is bij het
proces van het plan-MER Mest. In deze klankbordgroep zijn diverse
stakeholders vertegenwoordigd, zoals de Brabantse Milieufederatie, het
Brabants Burgerplatform, Cumela, dorpsraden, het Nederlands Centrum
voor Mestverwaarding, het POV, VNO-NCW en ZLTO. Met deze partijen
zullen we nagaan of de samenstelling van de klankbordgroep met het
oog op de Uitvoeringsagenda Mest toereikend is of verbreed moet
worden. We richten een adequaat communicatietraject in rond de
Uitvoeringsagenda Mest die ruimte biedt voor interactie.

Consequenties

De planning voor het plan-MER Mest wordt gelijkgesteld met de planning voor
de Uitvoeringsagenda Mest. Het concept plan-MER Mest wordt in deze agenda
ingebed.
» Naar verwachting zal begin juli het concept Beleidskader Landbouw en
Voedsel in GS kunnen worden vastgesteld en daarna ter visie worden
gelegd.
» Medio juli wordt het concept plan-MER Mest aan Gedeputeerde Staten
aangeboden. Daarna zal de inbedding in de Uitvoeringsagenda Mest
plaatsvinden.
» Begin september besluiten Gedeputeerde Staten over het Beleidskader
Landbouw en Voedsel.
» Het Beleidskader Landbouw en Voedsel verwachten we op 1 oktober aan
Uw Staten ter behandeling te kunnen voorleggen.
» Na vaststelling van het beleidskader willen GS in oktober de concept
Uitvoeringsagenda Mest vaststellen, die vervolgens ter inzage wordt
gelegd samen met het ontwerp planMER.
» In de periode oktober-november is er gelegenheid om inspraak te
leveren op de Uitvoeringsagenda Mest en worden reacties verzameld.
Wij gaan graag met u in gesprek over de uitvoeringsagenda mest. Wij
geven u in overweging de themabijeenkomst over de planMER, die al
door de agendavergadering is toegelaten maar nog wel ingepland moet
worden, in november te agenderen. Deze bijeenkomst kan de
mogelijkheid bieden om zowel de planMER als de uitvoeringsagenda
mest als thema te behandelen. De input van PS op de concept
Uitvoeringsagenda mest en het planMER kunnen dan door ons college
meegenomen worden in de vaststelling van beide dossiers.
» De verwachting is dat in maart/april 2022 de Uitvoeringsagenda Mest
door Gedeputeerde Staten kan worden vastgesteld. De mogelijke
implicaties voor de Omgevingsverordening bespreken we daarna graag
met uw Staten.
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Communicatie

Middels een persbericht wordt aandacht besteed aan het opstellen van een
Uitvoeringsagenda Mest. Dat wordt ook in de vorm van een nieuwsbericht op de
website Landbouw en Voedsel Brabant geplaatst, waarnaar in nieuwsbrieven zal
worden verwezen. Een infographic zal het proces en de onderlinge verhouding
tussen de Uitvoeringsagenda en het plan-MER Mest visueel maken. Een lijst met
veelgestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden zal continu worden
bijgewerkt.

Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer A.F. Meulepas,ameulepas@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw M.C. Bonn, (06) 27 74 50 05, mbonn@brabant.nl.
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