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onderwerp: Bijdrage Brabantse waterschappen aan nieuw Brabants mestbeleid

Geacht college van Gedeputeerde Staten en college van Provinciale Staten,

De Brabantse Waterschappen hebben zich het afgelopen jaar ingezet in de Brabantse mestdialoog,
omdat een goede behandeling van mest in combinatie met de omvang van de veestapel een belangrijke
invloed heeft op het behalen van waterkwaliteitsdoelen. De ambtelijke inzet was gericht op de inbreng
in de diverse regionale dialoogrondes, en op deelname aan het expert team mestverwaarding. Lambert
Verheijen (waterschap Aa en Maas) heeft deelgenomen aan het bestuurlijk overleg over dit onderwerp.

Instemming
Wij zijn verheugd over het resultaat van de mestdialoog, zoals onlangs gepresenteerd in een
Statenmededeling. De dialoog heeft na een moeizame start geleid tot constructieve gesprekken met
betrokken partijen. De invloed van mest en mestbewerking op de kwaliteit van grond- en
oppervlaktewater is meegenomen in de ontwikkeling van een toets¡ngskader (mestmenu),
professionalisering van de mestbewerking en in vermindering van emissies van te ontwikkelen mest
producten op de langetermijn (mestverwaarding). De Brabantse waterschappen blijven graag hun
medewerking verlenen aan het vervolg van deze trajecten en nemen tevens graag deel in de bundeling
van kennis in een goede samenwerking met de omgevingsdienst.
Wensen
Als uitwerking van de mestdialoog is saldering van stallen (staldering) en locatieskeuze van MVI's
ondergebracht in een ontwerp wijziging van de Verordening Ruimte. Parallel aan de mestdialoog is ook
de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderijen (BZV) geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat een
hoger ambitieniveau vereist is voor de BZV. De waterschappen zien graag dat naast het verder
uitwerken van het mestmenu, maatregelen worden opgenomen in de BZV die bijdragen aan een betere
waterkwaliteit. De BZV is één van de instrumenten die benut kan worden in het kader van de Deltaaanpak Waterkwaliteit en Zoet Water, de provincie Noord-Brabant heeft de intentieverklaring mede
ondertekend.
Verder onçlerstreperì ! rq het þelang van aênslujtrnç¡ bjj Landeljjkronlwikkelingen in [et rnestbeleid en de
landelijke harmonisatie van het lozingen beleid voor effluenten van Mestverwerkingsinstallaties (MVI's).
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Bestuurlijke vertegenwoordigi ng
De Noord Brabantse Waterschapsbond vindt het essentieel ook bestuurlijk betrokken te blijven bij de
Brabantse mestdialoog en heeftdaarom in haarvergadering van l december jl. besloten dat de heer
Lambert Verheijen (waterschap Aa en Maas) de Brabantse Waterschappen zal blijven
vertegenwoordigen. De heer Kees de Jong (waterschap Brabantse Delta) zal hem bij afwezigheid
vervangen.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Noord-Brabantse
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