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Ondenrerp: behandelen concept Notitie Reikwijdte Detailniveau mestbewerkingslocaties
De raad van de gemeente Landerd in vergadering bijeen op donderdag 7 november 2019,
gelezen de raadsinformatiebrief

R1-

Notitie Reikwijdte en detailniveau mestbewerkingslocaties

(NRD) van 17 oktober 2019;

Constaterende dat
- ln de brief van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant van L6 juli 2019 aan de
Brabantse besturen is toegezegd: "Ons voornemen is dat gemeente en provincie
gezamenlijk een NRD opstellen en datGS het concept van de NRD medio September tot
begin November in de inspraak brengen en aan utoesturen. U heeft daarbij voldoende
tijd omdit desgewenst in uw gemeenteraad of algemeen bestuur te bespreken en
eventueel uw zienswijze aan GS kenbaar te maken. Op basis van de ingekomen
zienswijzen en adviezen stellen GS eind 2019 de NRDvan het plan MER vast."
- ln de naar de raad gezonden raadsinformatiebrief staat dat er tot uiterlijk 8 november
een zienswijze ingediend kan worden op het concept NRD;
Overwegende dat
- de raadsinformatiebrief pas op 17 oktober naar de raad is verstuurd;
- de gemeenteraad van Landerd nog niet de gelegenheid heeft gehad omde
raadsinformatiebrief en de notitie NRD te agenderen voor bespreking;
- de gemeenteraad , om recht te doen aan de kaderstellende rolvan de gemeenteraad,
deze mogelijkheid voorbespreking en het formuleren van een mogelijke zienswijze wel

moet krijgen,
besluit:

1.

het concept NRD (Notitie Reikwijdte Detailniveau) te agenderen vooÍ bespreking tijdens
de voorbereidende raadsvergadering van eind november en de raadsvergadering van 12
december 201-9.

en draagt op aan het college van burgemeester en wethouders op om:

2.

uiterlijk vóór20 november alle informatie met betrekking totde Notitie RD, met onder
meer het concept NRDvan Pouderoijen, het vervolgproces, de procedure van de
regionale afspraken mestbewerkingslocaties Noord-Brabant toe te voegen aan deze
agenda,
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3.

morgen, vrijdagmorgen 8 november een pro-forma zienswijze per mail in te dienen bij
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant met daarin beschreven dat ernamens de
gemeenteraad van de gemeente Landerd een (mogelijke) zienswijze met onderbouwing
volgt nadat de gemeenteraad het concept NRD op 12 december 2079 heeft besproken.

en gaat over

tot de orde van de dag.
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