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Wat adviseer je te besluiten?
1.

Een zienswijze in te dienen over de NRD Mestbewerkingslocaties zoals voorgesteld (bijlage 2
conceptbrief)

2.

De zienswijze ter kennisname te brengen van de Advies Commissie Ruimte van 28 november
2019

3.

Dit dossier openbaar te maken zodra de raad hierover is geïnformeerd.

Wat is de aanleiding voor dit advies?
De provincie Noord-Brabant en de regio’s Noordoost Brabant en Zuidoost Brabant willen een
locatieonderzoek doen naar de beste locaties voor grootschalige mestbewerking. Hiervoor wordt een
PlanMER opgesteld en in procedure gebracht. De eerste stap om daartoe te komen is een Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie staat waarom het onderzoek wordt gedaan en wat
er wordt onderzocht. De concept NRD ligt voor inspraak tot 9 november 2019 ter inzage. Er kunnen
tot die datum reacties worden ingediend. De concept NRD is als bijlage 1 bij dit advies gevoegd. De
concept NRD bevat nog onduidelijkheden en de eerdere input van de gemeente is niet voldoende
verwerkt. Daarom is een reactie opgesteld die als bijlage 2 bij dit advies is gevoegd.
Aan welke opdracht draagt dit advies bij?
Een NRD waarin duidelijk staat wat wordt onderzocht en binnen welke kaders het onderzoek
plaatsvindt zodat de PlanMER een open zoektocht is naar de meest geschikte locaties voor
grootschalige mestbewerking in de provincie. Al langer pleiten wij consequent om breder te zoeken
naar “logische locaties met voldoende acceptatie”.
Deze zienswijze sluit aan bij onze opstelling jegens het initiatief voor de mestfabriek op
Elzenburg/de Geer.
Welk resultaat willen we bereiken?
Voor de gemeente Oss, maar ook voor de provincie en de betrokken regio’s is het van belang dat de
NRD een goed uitgangspunt is voor de planMer mestbewerkingslocaties. Iedereen is in de
gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de NRD. Op basis van het MER kunnen
gemeenten en provincie afspraken maken met elkaar over mestbewerking.
Welke argumenten zijn er voor dit advies?
1.1 Met onze zienswijze op het NRD kan het MER beter worden.
Een NRD geeft kader en richting aan het op te stellen milieueffectrapport (MER). Hoe beter het NRD
is, hoe beter, en meer bruikbaar, de MER is voor het maken van nadere afspraken en beleid.
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Vandaar ook dat de reactie met name technisch van aard is.
1.2 Onze reactie is in lijn met onze eerdere reactie
Binnen de regio Noordoost Brabant is onze mening over de NRD al eerder naar voren gebracht in
werkgroep en stuurgroepverband (Kopgroep Transitie landbouw NOB - Agrifood-Capital). Onze
zienswijze gaat over de onderwerpen die naar onze mening desondanks niet of onvoldoende zijn
verwerkt in het voorliggende concept van de NRD.
1.3 Onze reactie is ambtelijk gedeeld en afgestemd
In de aanloop naar het concept van de NRD en de ter visie legging er van, is naar aanleiding van de
ambtelijke werkgroep en het bestuurlijk overleg besproken dat wij onze reactie afstemmen met een
aantal andere gemeenten. Dit vanuit het gemeenschappelijk belang dat deze gemeenten hebben,
namelijk bedrijventerreinen waar grotere bedrijven, in milieucategorie 4 en 5, in principe mogelijk
zijn. Met Den Bosch en Bernheze heeft afstemming plaatsgevonden.
Wat zijn kanttekeningen, tegenargumenten of risico’s?
1.1 De Mer-commissie en BrabantAdvies is ook om advies gevraagd
Omdat de NRD een belangrijk kaderstellend document is voor de planMer, stellen initiatiefnemers
ook de Mer-commissie en BrabantAdvies in de gelegenheid om te adviseren over de NRD.
1.2 Op dit moment is er veel discussie over de veeteelt in Nederland
De Provinciale maatregelen en de stikstofproblematiek die nu speelt, hebben naar verwachting
gevolgen voor de omvang van de veestapel en daarmee voor de mestopgave. Het is de vraag of er
in de toekomst nog sprake is van een zodanig mestoverschot dat de zoektocht naar locaties voor
grootschalige mestbewerking rechtvaardigt.
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Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
Er zijn geen kosten verbonden aan dit voorstel.
b. Privacy
Niet van toepassing.
c. Communicatie
Onze brief met de zienswijze dient uiterlijk vrijdag 8 november te zijn verzonden aan de provincie.
Dan eindigt de zienswijzetermijn voor het concept NRD. Inhoudelijk beoordelen provincie en
gemeenten van de regio’s Noordoost en Zuidoost Brabant de ingebrachte zienswijzen. Deze
beoordeling leidt tot vaststelling van het NRD. Uit dat besluit blijkt hoe omgegaan is met de
ingebrachte zienswijzen.
d. Uitvoering
Niet van toepassing.
e. Overlegd met
Intern is de reactie tot stand gekomen in overleg tussen Ondernemerszaken, Vergunningen, Toezicht
en Handhaving en Ruimtelijke Ontwikkeling.
Binnen de regio zijn eerdere versies van de NRD ambtelijk en bestuurlijk besproken.
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Bijlagen
1.

Concept NRD mestbewerkingslocaties

2.

Zienswijze gemeente Oss concept NRD
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