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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 gezamenlijke 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.
De agrarische sector is 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 zit de sector met een mestoverschot waarop een antwoord moet worden gevonden.
Echter vragen we ons op dit moment af in hoeverre de inschattingen die gedaan zijn, recht doen
aan de transitie in de veehouderij. Denkend aan de saneringsregelingen vanuit de provincie en
landelijke overheid, dan heeft dat effect op het totale mestoverschot van onze provincie. In
hoeverre zijn de actuele prognoses meegenomen in de opgestelde visie? Daarnaast krijgen we
ook signalen dat de huidige installaties moeite hebben om de vergunde mestcapaciteit
aangevoerd te krijgen ondanks het berekende mestoverschot. Kortom: wordt er voldoende
geanticipeerd op de actualiteiten?
Op een aantal belangrijke punten verschilt de regionale mestvisie en onze visie zoals in 2018
unaniem raadsbreed is vastgelegd in ons omgevingsplan. Wij zijn van mening dat grootschalige
mestverwerking niet de oplossing is, en zeker niet in het buitengebied op een afstand van 250
meter van bewoning. De gemeenteraad ziet grootschalige installaties als industriële activiteit die
op een daartoe bestemde locatie thuishoort. Lokale mestverwerking van mest van eigen bedrijf
op kleinschalig niveau kan op veel meer draagvlak vanuit de samenleving rekenen. Daarnaast
heeft de gemeente Boekel co- en monovergisting uitgesloten. Daarbij zijn wij van mening dat
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minder grootschalige mestverwerking zich beter laat monitoren en bijsturen. Het verbaast ons dat
in de regionale mestvisie geen standpunt wordt ingenomen aangaande covergistingsinstallaties.
Dit terwijl in het Brabants bestuursakkoord is opgenomen dat wordt gezocht naar een verbod op
deze installaties. Wij horen graag uw reactie hierop.
Wij zijn verbaasd over het feit dat een regionale mestvisie is vastgesteld zonder dat op enigerlei
wijze de gemeenteraad hierover haar standpunt kenbaar heeft kunnen maken. In de
aangeleverde stukken wordt meermalen aangegeven dat de gemeenteraad betrokken is
waardoor het voor de burgers lijkt dat gemeenteraden hebben ingestemd met de regionale
mestvisie en de procesgang. We willen in deze zienswijze expliciet benadrukken dat de
gemeenteraad geen instemming heeft gegeven aan de regionale mestvisie zoals deze nu wordt
voorgelegd. Het is van groot belang dat de gemeenteraden actief betrokken worden in de verdere
besluitvorming zodat er uiteindelijk een breed gedragen visie op basis van diverse ingekomen
zienswijzen kan ontstaan.
Ondanks dat in de aangereikte stukken meermalen wordt aangegeven dat de borging van
gezondheid belangrijk is, valt ons op dat de GGD niet betrokken is bij de totstandkoming en
advisering van de regionale mestvisie. Wij dringen er dan ook op aan dat, voordat overgegaan
wordt tot de vaststelling van de NRD, de GGD een advies geeft over de regionale mestvisie en
de NRD. Wij willen dat de adviezen van GGD beschikbaar worden gesteld aan de gemeenteraad.
Tevens dringen wij er op aan dat de GGD, deelneemt aan de klankbordgroep.
We vragen ons dan ook af of de uitkomst van deze Mer-procedure, ook al worden er allerlei
zorgvuldigheidscriteria meegenomen, zal leiden tot het beoogde draagvlak. Graag horen we op
welke manier u dit wil bereiken en willen erop hameren dat er ruimte is voor inspraak van
gemeenteraden en burgers. Het huidige proces past niet bij hetgeen wat beoogd wordt in de
Omgevingswet waarbij gemeenten de mogelijkheid krijgen lokale afwegingen te maken.
Graag zien we uw reactie op onze zienswijze tegemoet.
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