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Geachte raad- en burgerleden,
Met deze memo wil het college u informeren met betrekking tot de regionale mestvisie en de
daarmee samenhangende MER procedure Mestbewerkingslocaties in Brabant.
Regionale Mestvisie:
De complete visie is als bijlage 5 opgenomen.
De provincie Noord-Brabant heeft, in overeenstemming met het bestuursakkoord ‘Beweging in
Brabant’ begin 2016 het initiatief genomen voor de ‘Mestdialoog’ om zo te komen tot een nieuw
Brabants mestbeleid. Provinciale Staten hebben mede op basis van de uitkomsten van de
mestdialoog in juli 2017 het Brabantse mestbeleid vastgesteld.
Tijdens een gezamenlijk overleg hebben bestuurders vanuit de regio Noordoost Brabant en
vanuit de regio Zuidoost Brabant (ODZOB/MRE) aangegeven om een gezamenlijk mestvisie op
te stellen, om te komen tot een gezamenlijke en efficiënte aanpak.
In 2018 is Regio Midden en West Brabant aangesloten. Zo ontstaat een Brabantbrede aanpak.
Afstemming over het proces vindt plaats in het bestuurlijk overleg transitie landbouw; overleg
tussen de vier regio’s en de gedeputeerden.
Input voor de visie en het vervolgproces wordt opgehaald via ambtelijke en bestuurlijke
kopgroep transitie landbouw NOB en via de bestuurlijke regiodagen. In deze overleggen is
reeds ingestemd met de visie en het voorgestelde vervolgproces.
Kernpunten/uitgangspunten regionale mestvisie:
 Sluiten van kringlopen in de land en tuinbouw.
 Bijdrage aan klimaattaakstelling landbouw door energie in mest te gebruiken als groene
stroom, emissie te vermijden en CO2 vast te leggen in organische stof.
 Mest als grondstof gebruiken voor biobased producten zoals plastics.
 Mestverwerking moet schoon en veiling zijn
 Zorgen dat de productie bijdraagt aan goed woon en leefklimaat, schoon milieu en
maatschappelijke acceptatie.
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Ideaalplaatje:
 Mest deels verwerken (drijfmest) op eigen bedrijf en deels afvoeren (dagverse mest) en
ook bij de bron scheiden van drijfmest en dagverse mest. Zorgen dat systemen hiervoor
ook voorhanden zijn.
 Transport wordt onderdeel van locatiebeleid omdat infrastructuur niet altijd toereikend is
voor grote voertuigen
 Zorgen voor goede samenstelling van mest als waardevolle grondstof in een circulaire
landbouw
 Voldoende aandacht voor Volksgezondheid
 Mestverwerkingsinstallaties moeten schoon, veilig, energie efficiënt en professioneel en
integer geleid worden. Hierbij is het van belang dat we zorgen voor meer en betere
kennis over de emissies bij mestverwerkingsinstallaties en zorgen voor meer
evaluatiemomenten.
 Bij de uitwerking van de mestvisie wordt uitdrukkelijk de Volksgezondheid als belangrijk
aandachtspunt meegenomen.
Kernboodschap:
Eén heldere en concrete visie beschrijven waar de gemeenten en provincie naar toe willen met
mestbewerking met voldoende aandacht voor de Volksgezondheid. Deze visie dient als
gekozen regionale koers en dient gehanteerd te worden als referentiedocument bij eventuele
besluitvorming over nieuwe initiatieven voor mestbewerking. Het effect hiervan is dat
constructief samengewerkt kan worden om vorm te geven aan de uitkomsten van de Dialoog
Mestbeleid (2016) en de besluitvorming in Provinciale Staten (2017).
Gezondheid wordt bij de uitwerking van de regionale mestvisie nadrukkelijk meegenomen. De
mestvisie is nu in hoofdlijnen gereed en het is van belang dat het thema gezondheid
nadrukkelijk wordt meegenomen bij de uitwerking en daarom is ook het GGD betrokken bij het
vervolgtraject.
Relatie met Boekels beleid:
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.
Communicatie :
De Visie mestbewerking is opgesteld door de Werkgroep mestbewerking Noordoost en
Zuidoost Brabant. In deze werkgroep zijn diverse gemeenten vertegenwoordigd, net als de
Provincie Noord Brabant en de Brabantse Omgevingsdiensten.
Vervolg:
Op basis van de dialoog op de ontwikkeldagen in Noordoost en Zuidoost Brabant is besloten
om hierbij de volgende stappen te doorlopen;
1. Op regiodagen in juni is in alle regio’s concept Notitie Reikwijdte en detailniveau
besproken. Opmerkingen vanuit regiobijeenkomsten ‘verwerken’ in extra BOTL in
tweede week juli.
2. Medio juli Notitie Reikwijdte en detailniveau de (verlengde ivm vakantie) inspraak in en
voor advies naar cie MER. Parallel al starten met opstellen planMER (opdrachtverlening
dus voor de zomer)
3. Notitie Reikwijdte en detailniveau vaststellen (GS) medio september.
4. Eerste concept planMER ter bespreking op regiodagen november/december.
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MER procedure mestverwerkingslocaties:
Inmiddels is een MER procedure opgestart om te komen tot een keuze voor de meest geschikte
plek(ken) voor mestverwerking. Een MER procedure is het meest geschikte instrument om in
deze lastige keuze de beste afweging te kunnen maken. Hiermee probeert de provincie op een
goed onderbouwde wijze de meest geschikte locaties binnen de provincie Noord-Brabant te
vinden waar mestverwerkingsinstallaties zou kunnen worden opgericht.
De lopende MER procedure en haar uitslag dient ter invulling van de ‘Regionale
afsprakenkaders locaties mestbewerking’ en eventuele Nadere regels voor de Verordening
ruimte van de provincie Noord-Brabant.
Een eventuele locatie voor de mestverwerking wordt op vele punten ‘gescoord’.
Middels de MER procedure wordt met de volgende aspecten rekening gehouden:
 aantal woningen in de omgeving;
 overbelaste gebieden;
 afstand tot mestproductie;
 ontsluiting;
 water en lozingen;
 landschappelijke inpassing;
 synergie – conflicterend.
Op dit moment adviseren wij u om dit proces te volgen en de tussenuitkomsten af te wachten.
Uit de bijgevoegde presentatie blijkt dat het een grootse en uitgebreide procedure betreft. Wat
de uitslag ook zal zijn, deze zal zeer zeker goed onderbouwd en gemotiveerd worden.
Zoals eerder aangeven wordt na het afronden van de MER procedure overgegaan tot
invullening van de ‘Regionale afsprakenkaders locaties mestbewerking’.
Er is veel ruimte ingebouwd voor gemeenteraden om hen te informeren over de uitkomsten van
de MER procedure en een reactie te geven op mogelijke besluitvorming
De doelstelling is om uiteindelijk te komen tot de meest gewenste locaties met draagvlak.
Vervolg:
In de bijlagen 1 t/m 5 wordt een uitgebreid beeld geschetst van de inhoud en het vervolg. Meest
van belang zijnde momenten in de vervolgplanning:
1. Notitie Reikweidte en Detailniveau (NRD) wordt ter reactie aan gemeenteraden
voorgelegd (najaar 2019)
2. Eerste fase plan-MER in concept naar gemeenteraden (voorjaar 2020)
3. Gezamenlijk (regionaal) vaststellen voorkeursalternatief (najaar 2020)
4. Vaststellen plan-MER (door GS) voorjaar 2021.
Bijlagen:
1. 20190517 NRD Mestbewerkingslocaties in Brabant
2. P197550 NRD locatiekeuze mestbewerking concept versie 18 juli 2019
3. 20190708 Proces en procedure planMER Mestlocaties
4. 20190716 brief proces en procedure planMER ondertekend
5. Regionale mestvisie d.d. maart 2019
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