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De gemeenteraad van Landerd

Geachte raadsleden,
De provincie Noord-Brabant en de gemeenten in Noordoost- en Zuidoost Brabant gaan samen
regionale afspraken maken over de kwaliteitscriteria en locaties van mestbewerkingsinstallaties.
De eerste stap hiervoor heeft u gezet door op 27 juni 2019 de ‘Visie op mestwerking’ vast te
stellen.
De regionale afspraken zullen worden gemaakt aan de hand van het opstellen van een
planMer. In het voorjaar van 2020 moet het concept van dit plan klaar zijn.
De uitgangspunten voor het planMer zijn nu beschreven in de (concept) Notitie Reikwijdte en
detailniveau mestbewerkingslocatie (NRD). De NRD gaat in op de te realiseren opgave
(hoeveel mest moet worden bewerkt), de alternatieven (welke locaties worden onderzocht),
varianten en scenario’s die in het planMER worden onderzocht en hoe tot een beoordeling te
komen. Ook beschrijft de NRD het te volgen proces.
Het concept NRD is tot 9 november in te zien via https://www.brabant.nl/loket/terinzages/notitie-reikwiidte-en-detailniveau-milieueffectrapport-mestbewerkingslocaties. Tot en
met 8 november kan iedereen een zienswijze indienen. Het college is niet voornemens een
zienswijze in te dienen.
Parallel aan deze inzagetermijn is de Commissie MER en Brabant Advies gevraagd hierover
advies uit te brengen. De raden zullen bij het vervolgproces betrokken worden en om een
besluit worden gevraagd.
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