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Samenvatting:
Door de initiatiefnemers inzake een gezamenlijk locatiebeleid voor mestbewerking (Provincie,
gemeenten van NO Brabant en gemeenten van ZO Brabant) is een plan-MER procedure
opgestart. De onderliggende regionale mestvisie wijkt op onderdelen af van ons eigen beleid.
Met dit voorstel wordt een zienswijze voorgelegd.
Voorgesteld besluit:
 Kennisnemen van het regionale proces om te komen tot een eenduidige mestvisie.
 Kennisnemen van het proces om middels een plan-MER tot een meest ideale locatie voor
mestverwerking te komen.
 Besluiten een zienswijze te geven op de regionale visie zoals in de bijlage verwoord.
Inleiding/probleemstelling:
Door de initiatiefnemers inzake een gezamenlijk locatiebeleid voor mestbewerking (Provincie,
gemeenten van NO Brabant en gemeenten van ZO Brabant) is een plan-MER procedure
opgestart. Doel is het verkrijgen van een rationeel kader om te komen tot schone en veilige
mestbewerking in Brabant. De start van een plan-Mer procedure is het opstellen van een “Notitie
Reikweidte en Detailniveau” (NRD). Daarin wordt naast het proces ook de inhoudelijke aanpak
beschreven. De gemeenten wordt gevraagd om –indien daar behoefte aan is- hun zienswijze op
de NRD via GS in te brengen.
Met onze memo van 1 september (bijlage 1) hebben wij u inzicht gegeven in de stand van zaken
mbt de regionale mestvisie. Op dit moment lopen twee sporen:
1. De regionale mestvisie
2. Een plan-MER procedure om te komen tot de meest ideale plek voor mestverwerking.
Wij hebben in de memo geconstateerd dat de regionale visie op onderdelen afwijkt van onze
eigen visie die is vastgelegd in ons omgevingsplan buitengebied. In de memo stond: “In ons
omgevingsplan hebben wij op onderdelen andere keuzes gemaakt. Die beperken met name de
verwerking van mest komende van een andere locatie. Ondanks de regionale visie zijn de
bepalingen uit ons omgevingsplan bindend”
In de aanbiedingsbrief bij de uitleg van de plan-MER procedure van 19 juli 2019 vragen de
initiatiefnemers om voor begin november 2019, indien gewenst, een zienswijze in te brengen.
U heeft in de raadsvergadering van 3 oktober aangegeven graag een voorzet te ontvangen vanuit
het college voor een zienswijze op de NRD.
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Daarbij gaat het dan met name om de afwijking van ons eigen beleid vastgelegd in ons recente
omgevingsplan buitengebied. Wij vinden het wel van belang om uw verwachtingen hierin te
managen. Uitkomst van de plan-MER kan zijn dat (grootschalige) mestverwerking in onze
gemeente de beste oplossing is. Dan zal de gemeente worden gevraagd afwijkend van ons
omgevingsplan daaraan mee te werken. Doen we dat niet (omdat ons beleid dat niet toestaat) dan
kan een provinciale aanwijzing volgen.
Als bijlage 2 is het collegevoorstel voor een Boekelse zienswijze opgenomen. Kern is dat wij blij
zijn met het ingezette proces. Wij wijzen op het verschil in beleid en dat een keuze voor Boekel
daarmee een extra hindernis opwerpt. Verder vragen we om uitleg waarom er in de regionale visie
geen invulling wordt gegeven aan het provinciaal bestuursakkoord 2019-2022 waarin is
afgesproken dat wordt gezocht naar een verbod op nieuwe co- en monovergistingsinstallaties.
Relatie met eerdere besluitvorming:
De vaststelling van ons omgevingsplan en het regionale proces inzake de mestvisie en plan-MER.
Beoogd resultaat:
Zie memo bijlage 1..
Keuzemogelijkheden:
Zie memo, bijlage 1.
Argumenten:
Zie memo, bijlage 1.
Financiële gevolgen en dekking:
Nu niet van toepassing.
Risico’s:
Nu niet van toepassing.
Communicatie:
Uitgaande brief aan GS met onze zienswijze.
Uitvoering en evaluatie:
Nu niet van toepassing
Voorstel:
 Kennisnemen van het regionale proces om te komen tot een eenduidige mestvisie.
 Kennisnemen van het proces om middels een plan-MER tot een meest ideale locatie voor
een mestverwerker te komen.
 Besluiten een zienswijze te geven op de regionale visie zoals in de bijlage verwoord. .
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Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Memo van 1 september 2019, nu zonder de daarin genoemde bijlagen.
2. Concept zienswijze
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