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Boekel, 22 oktober 2019
Verzonden:

Onderwerp: Zienswijze gemeente Boekel op Notitie Reikwijdte en Detailniveau plan-MER
locaties mestbewerking
Geachte College van GS,
In uw brief van 16 juli 2019 geeft u uitleg over het proces om te komen tot een gezamelijke visie
op mestbewerking en de daarbij horende locaties voor Oost Brabant. U schetst in uw schrijven
het proces om te komen tot een plan-MER. Tevens geeft u de gemeenten de mogelijkheid om tot
begin november hun zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) te geven. Met
deze brief geven wij u onze zienswijze.
Wij zien mestbewerking als een gezamelijke opgave. De agrarische sector heeft Oost Brabant
veel goeds gebracht. Nog steeds is de agrarische sector van groot belang voor de economische
en sociale toekomst van Oost Brabant. Wij zijn trots op onze boeren. Zij zijn erin geslaagd een
hoogwaardig product te ontwikkelen dat wereldwijd zijn gelijke niet kent.
Die ontwikkeling heeft echter ook een keerzijde. Door de steeds verdere intensivering van de
veeteelt zitten we met een mestoverschot. Wij zijn er van overtuigd dat we daar samen met deze
innovatieve sector een antwoord op gaan vinden. Uw aanpak kan daarin een flinke stap in de
goede richting zijn.
Op 1 belangrijk punt verschillen echter de regionale mestvisie en onze visie vastgelegd in ons
omgevingsplan. Wij zijn van mening dat grootschalige mestverwerking niet de oplossing is.
Lokale mestverwerking op bedrijfsniveau kan op veel meer draagvlak vanuit de samenleving
rekenen. Daarbij zijn wij van mening dat minder grootschalige mestverwerking zich beter laat
monitoren en bijsturen. In ons omgevingsplan hebben we dat vertaald in de regel dat
mestverwerking alleen voor de eigen locaties mag plaatsvinden. Wij accepteren derhalve geen
aanvoer van mest die niet door de betreffende ondernemer wordt geproduceerd.
Wij zien dit gegeven graag verwerkt in het regionale mestbeleid en in de NRD.

St. Agathaplein 2
5427 AB Boekel
Postbus 99
5427 ZH Boekel
Telefoon 0492 - 32 68 00
Telefax 0492 - 32 44 95

www.boekel.nl
Bankrekening
IBAN
BIC
BTW nr
K.v.K. nr.

info@boekel.nl
285001264
NL77 BNGH 0285 0012 64
BNGHNL2G
NL001160710B01
172787210000

Gastvrij en Actief

Verder verbaast het ons dat in de regionale mestvisie geen standpunt wordt ingenomen
aangaande co- en monovergistingsinstallaties. Dit terwijl in het Brabants bestuursakkoord is
opgenomen dat wordt gezocht naar een verbod op deze installaties.
Wij horen graag uw reactie hierop.
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