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Hierbii willen we u inÍormeren over de stond von zoken en het proces plonMER
mestbewerking in Brobont. Directe oonleiding is het voststellen von het plon von
Aonpok plonMER mestbewerkingslocoties door Gedeputeerde Stoten op l8
februori jl.. ln deze brieÍ schetsen we kod het proces dol voorofging, het proces
dot volgt en de wiize woorop u hierbii behokken wordl en op de hoogte kunt
bliiven.

Aonleiding
ln Broboni produceeri de Brobontse veehouderii meer mest don er op Brobontse
londbouwgronden kon worden oongewend zonder nodelige effecten op het
grond- en oppervloktêwoter. Er is een mestoverschot. De provincie NoordBrobont en de Brobontse gemeenten en wolerschoppen willen mootregelen
nemen om von mest weer een woordevolle grondstof te moken. Om dit te
bereiken is het nodig dot de mesl zodonig wordt geproduceerd en/oÍ bewerkt
dot deze voldoet oon de vroog vonuit de bodem en het gewos. Ook is het
belongriik dot de mesl kostenefficignt getronsporteerd kon worden. Op deze
monier wordt biigedrogen oon hei sluiten von een belongriike kringloop in de
londbouw.

Het plonMER inifiotief
Gemeenten in de regio's Noordoost, Zuidoost en Midden Brobont hebben
somen met de Brobonlse wolerschoppen en de provincie hei iniliotief genomen
om vio een plonMER te komen tot locotiebeleíd voor mestbewerkingsinstolloties
in Brobont. Hiermee willen zii bewerkstelligen dot er op bosis vqn een goede
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inhoudeliike onderbouwing en vio een zorgvuldig proces in de vorm von
regionole ofsproken keuzes kunnen worden gemookt over de beste {spreiding
von) locoties en de ideole omvong von schone en veilige mestbewerking.
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De procedure om te komen tot een plonMER is Íormeel gestort met de
terinzogelegging von eên concept Notitie Reikwiidte en Detoilniveou (NRDI
door Gedepuleerde Stoten. De provincie is nomeliik het bevoegd gezog ols het
goot om locoties voor mestbewerking. De concept NRD, opgesteld door
provincie en gemeenten, beschriift de voorgenomen oonpok (inhoud en proces)
om te komen tot het plonMER. Belongriike elementen doorin ziin de te reoliseren
opgove, de olternotieven, vorionlen en scenorio's die in het plonMER worden
onderzocht en hoe tot een beoordeling wordl gekomen. Ook beschriift de NRD
het te volgen proces.

De concept NRD heeft gedurende de periode von 20 september 2019 tot 9

november 2019 ter inzoge gelegen.

Op bosis vsn 44 ingediende zienswiizen en de odviezen von de Commissie
voor de Milieueffechopportoge en Brobont Advies is somen met de gemeenten
en woterschoppen de meest geschikte oonpok uitgewerkt. De concept NRD is
op onderdelen oongepost en vereenvoudigd om zo te komen tol een gedegen
plon von oonpok en tronsporont proces dot uitmondt in een plonMER. Hel
plonMER levert de (potentiëlef locolies in Brobont op die het meest geschikt ziin
voor uitbreiding of vestiging von mestbewerkingsin$olloties. Met het voststellen
von het definitieve Plqn von oonpok op I B februori is de oonpok voor hel
plonMER duideliik.

Wot is de strekking Yqn de oonpok plonMER
Mestbewerkingslocoties
ln de vostgestelde oonpok stoqt het woon- en leefklimoot en de volksgezondheid
centrool. Bii het beoordelen von {potentiële} locoties wegen de impoct op woonen leeÍklimoot en volksgezondheid extro zwqor in de beoordeling. Dot geldt ook
voor de oÍstond von een (polentiële) locotie tot de gebieden woor veel mesl
wordt geproduceerd.
ln de plonMER worden de efÍeclen in beeld gebrocht oon de hond von drie
onderzoeksolternolieven, sfeeds met een voriont voor bedriiventerreinen en een
voriont voor locoties in het londelilk gebied. De 3 onderzoeksolternolieven
beheffen drie verschillende grootten instolloties en worden bepoold oon de hond
von de volgende scenorio's.
Scensrio

l:

hel huidige mestoverschot is het uitgongspunt;

Scenorio 2: de veestopel krimpt oonzienliik;
Scenorio 3: de verleende vergunningen bliiven onbenul, er is een kleinere
krimp von de veestopel en/oÍ er wordt veel meer mest bewerkt
om kringlopen beter te sluiten.
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Doel: komen tot regionole ofsprckenkoders
Wii willen komen tot regionole ofsproken over de locoties voor
mestbewerkingsinsiolloties, woor mest bewerkt wordt die vonof verschillende
veehouderiilocoties biieen wordt gebrocht. lnhoudelilke koders doorvoor ziin:
I . De oÍsproken op de regionole ontwikkeldogen in Noordoost en Zuidoost
Brobont in novembey' december 2018 (gezomenliik locotiebeleid ontwikkelen
op bosis von kwoliteiisvereisten, te
onderbouwen met een plonMER).
2. Hel mestbeleid zools Provinciqle Stoten dot in 2017 hebben vostgesteld,
inclusieÍ de uitwerking in de lnterim omgevingsverordening Noord-Brobont.
3. De notitie'Visie op mestbewerking'die gemeenlen en provincie somen
hebben opgesteld {begin 2019).
4. Hel bestuursokkoord 'Kiezen voor kwoliteit' (iuni 201g|.
Wii ziin ervon overtuigd dot wii op bosis von deze uitgongspunten, vio het
volgen von de biigevoegde procesbeschriiving en met de bereidheid von olle
belrokkenen, tot een breed gedrogen oonpok voor mestbewerking kunnen

Ddlrrm
20 februori 2020
Ons kenmerk

c2258ó38

komen.

Plonning en proces
Wii hebben een proces ontworpen dot optimool ruimte biedt oon olle
gemeenten, woterschoppen en ondere belonghebbenden om zich te informeren
en uil te spreken voordot er keuzes worden gemookt. Hieronder vindt u de

plonning op hoofdlijnen. ln de biilace I bii deze brief vindt u de
procesbeschriivino, woorin tevens is opgenomen wonneer en op welke
monier u in het vervolg betrokken en geïnformeerd wordt.

l8

februori

NRD wordt door Gedeputeerde Stoien
vosloesleld

20 opril

PlonMER troiecl slort

Jonuori 2021

Werksessie(s) VoorkeursohernotieÍ

Moorl202l

Ontwerp PlonMER wordt door
Gedeputeerde Sioten in de insprook
gebrocht

Juli 2021

Ontwerp PlonMER wordt door
Gedeputeerde Stolen vostgesteld

Gedurende het gehele proces betrekken wii de relevonie stokeholders (o.o.
Brobqntse MilieuÍederotie, POV, Brobonts Burgerplotform, ZLTO, Cumelo,
Nederlonds Cenlrum Mestverwoording) vio een klqnkbordgroep. Vio de website
von de provincie en nieuwsbrieven zorgen wii gedurende het proces voor
voldoende informotie voor olle betrokkenen. Gedurende het proces plonMER
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proces en het proces om te komen toi Regionole Afsprokenkoders worden
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lopende en eventuele nieuwe procedures voor vergunningen voor
mesibewerking behondeld conform vigerend beleid en wet'en regelgeving'

20 februori 2020

Nieuwsbrief en websile yoor octuele informotie
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Gedurende het gehele troiect verschiint er regelmotig een nieuwsbrief. De eerste
nieuwsbrieÍ is op 20 februori uitgegoon. Vio plonmermest@brobonl.nl kunt u zich
oonmelden voor deze nieuwsbrief.

Ook is er een speciole webpogino ingericht woor u ochtergrondinformotie en
documenten kunl vinden : www.brabantse-agrofood2020.nl/planmermest

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Mede nomens de mede - initiofiefnemers : gemeenten in de regio Noordoost
Brobonl, Zuidoost Brobqnt, Midden Brobqnt en de Brobqntse woterschoPPen,

A.L. Schoenmokers,

t.o.

Secretoris Bestuurliik Overleg Ïronsiiie Londbouwr

I Het BOTL is het zes wekeliikse bestuurlilke ofstemmingsoverleg tussen gemeenten. wolerschoppen
en provincie over olle ospecten von de konsilie in het londeliik gebled. D;t overleg Íungeert levens
ols stuurgroep voor hel plonMER proces.
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Plon vqn oonpok voor het betrekken vcn colleges en rqden yqn
gemeenten bii proces PlqnMER Mestbewerkingslocoties.
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Het proces von de PlqnMER Mestbewerkingslocoiies vereist dqt eenieder die
betrokken oÍ belonghebbend is bii het proces de mogelijkheid heeft om zich
goed le informeren, zich een mening te vormen en deze noor voren te brengen.
Dit impÍicee* dot er op een bosool niveou continue informotie beschikbqqr moet
ziin over de ochtergrond/ het woorom, het doel, het beoogde proces en de
voortgong von de plonMER. Hierbii kon men denken oon een website, een
digitool plotform, nieuwsbrieven, e.d.

ïenslotte is het bewerkstelligen von droogvlok voor het proces en voor de
resuholen von de PlonMER wezenlijk. ln een nog op le stellen notitie zol worden
uitgewerkt hoe we specifieke doelgroepen een plools kunnen geven in hei
proces. Hiervoor zol een extern bureou worden oongetrokken. Dit bureou zol
ook worden belqst met het doen von voorstellen en de uitvoering von de
communicotie en orgonisotie von "biiprootmomenlen" en biieenkomsten voor
gemeenlebestuurders tiidens een oontol cruciole momenien in het
plonMERproces. Het goot don voorol om een communicotiestrotegie voor het
moment dot de ontwerp plonMER gereed is, de voorbereiding en vormgeving
von de werksessie voorkeursolternotief, en de voorbereiding en orgonisoiie von
de regionole ofsproken.
Voor wot betreft de informotievoorziening en het reoliseren van betrokkenheid
specifiek voor bestuurders (gemeenten en woterschoppen) ziin er een oontol
wegen.

,l

2.

Vio reeds genoemde bosole inÍormolievoorziening.
Ambteliik is de ofsprook gemookt dot we hieroon goon werken. Er wordt
een redoctionele groep gevormd, bestoonde uit de procesbegeleiders
von de verschillende regio's en de provincie. Zii zorgen ervoor dot er
een specifieke webpogino wordi ingericht op de Brobonise
Agrofoodsite, Doornoqst zullen er mei enige regelmoot uitgebreide moils
of digitole nieuwsbrieven worden verzonden. Een groep ombtenoren
met inhoudelijke deskundigheid {2 ombtenoren per regio plus provincie)
is meelezer.

4.

Het benuiten von geplonde poriefeuillehoudersoverleggen en regionole
(ontwikkel)dogen voor het delen vqn informotie en overleg noor
behoefte.
Specifiek oondocht voor de bestuurders in de verschillende kopgroepen
opdot ocluele informolie meteen wordt doorgespeeld zodot zii hun rol in
de regio's goed kunnen vervullen. Dit is een oondochtspunt voor het
kernteom.
Aondocht voor colleges en roden viq onderstoonde oonpok (zie

5.

schemo).
De bestuurders in de stuurgroep kunnen ols ombossodeur zich nog meer

3.

richten op gemeenten in hun eigen regio die onvoldoende ziin
oongehookt c.q. signoleren dot er behoeÍte is oon exiro informotie of
overleg.
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Voor hel proces is het von groot belong dot, nodot de NRD door Gedepuleerde
Stoten is vosigesteld {l B februori), hel voor iedereen helder is: v/oorom we dit
ook olweer dàen {oonleiding/ ochtergrond/ doel op zowel inhoud ols proces),
hoe het proces in elkoor zit en woor we in het proces zitlen, wot er nog koml en
hoe mensen dooropin kunnen hoken/ zich kunnen informeren etc. Dol betekent
dot we zowel ombteliik ols bestuurlilk hier olert op moeten ziin dot dit ook het
gevol is en doi door woor exlro informotie nodig is we dit oongeven en doorin
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ook voorzien.

NRD

-

3 Íebruori BOTL
l8 februori Voststelling door

Op 20 Íebruori:

.

GS

r

.

-

fose PlqnMER
20 februqri : Publieke

-

oonbesteding PlonMER
20 opril : Sto* PlonMER

ïe

lnÍormoliebrief oon colleges en
roden, olsmede oon de dogeliiks
en olgemeen besturen von de
woterschoppen woorin
ochtergronden en doel von het
proces olsmede het GS'besluit en
vervolgproces wordt toegelicht.
Digitole nieuwsmqil oon
belonghebbenden en direct
betrokkenen wqorin ook een link
noor de webpogino met olgemene
informotie is opgenomen.
Vio regio's gemeenien verzoeken
op eigen website oqndochl te
besteden oon doel en proces
plonMER (Nieuwsbrief voor
belonghebbenden kon hiervoor
worden benul.)

Hel occenl ligt bii oplevering von de l"
fose plonMER op het geven von extrq
uitleg oon besluurders over hoe men is
gekomen qon de Iiist von potenliële locoties

Oktober 2020:

en de diverse olternolieven. En wot de
bedoelíng is gelet op de komende

De I e fose PlonMER wordl

werksessie Voorkeursolternotief

opgeleverd. Gelegenheid wordt
geboden om de verschillende
olternotieven oriënterend te
bespreken in colleges en roden.

Uitleg vio regionole biieenkomsten door;
het te ogenderen voor de
regionole
portefeuillehoudersoverleggen op

r
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Het resultoot is een inventorisolie
von wensen, voorkeuren en
bezworen.

Werksessie
Voorke u rscrltern otief
ln Jonuori

2021 wordi een

werksessie georgoniseerd.

Doorbil is het von belong no te
goon of het gewensl is dit vio

de bestuurliike
regio(ontwikkelldogen,
een biieenkomst te orgoniseren
voor roodsleden en wethouders
Uiileg foce to foce op verzoek von
wethouders, colleges en roden.

.

werksessies.

voorbereiding gevolgd door een

de werksessie voldoende
monoeuvreerruimte hebben om
gezomenliik te komen tot een gewenst
resultoqi te welen: men koml tol een

Het resuhoot von de werksessie is
het dot er een oliernotief is

bepoold dot zowel ruimteliik ols
uii oogpunt von de gehonteerde
kwoliteits- en milieucriterio op het

20 Íebruori 2Q2Q
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Het goot hier om goed somenspel lussen
de verschillende betrokken gremio.
Don wordt duideh;k of het hoolboor is om
één werksessie Brobont breed te
orgoniseren en oÍ het wenseliik is deze nog
te loten voorofgoon door regionole

twee fqsen (gehopt! te
orgoniseren. Doorbil wordt nu
gedocht oon een regionole
Brobonlbrede biieen komst.

Dotum

Woor het om gool

is dot de wethouders in

olternotief dot zowel ruimteliik ols uil
oogpunt von de gehonteerde kwoliteits- en
milieucriterio op het meeste droogvlok kon
rekenen.

meeste droogvlok kon rekenen.

ln het koder von hei proces goot het in
deze fose om het ontzorgen von
wethouders moor ook om ze voldoende
ruimte te geven om noor bevind von zoken
te kunnen hondelen.
Deskundigheid {inhoudelilk, procesmotig} is
beschikboor en kon een beroep op worden
gedoon. Al don niet in groepsverbond kon
extro toelichting worden gegeven. Ook
kunnen er extro nieuwsbrieven e.d. worden
gemookt.

Ontwerp FlonMER

-

moort 2021 : GS brengt
Ontwerp PlonMER in de
insprook
ivli 2A21: Voststelling door
GS

ln deze insprookperiode goot het erom dqt
soepel wordt ingespeeld op vrogen die er
leven, berichten uit de pers c.q. op
weerslond.
Hiervoor wordt een communicolieplon
ontwikkeld door een nog oon te trekken
bureou.
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Regionole AÍsproken

-

iuni 2021 : Oriënterende
bespreking oonpok
iuni - oktober 2021 :
Voorbereiding

nov./dec. 2021: Voststelling

Zo nodig kon exlro toelichting worden
gegeven vio regionole biieenkomsten voor

Dolt,m

roden.
On demond informotie leveren.
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De resultoten von het proces tot don loe en
de moie von droogvlok voor de uitkomsten
von de Ontwerp plonMER bepolen in grote
mote hoe de regionole ofsproken moeten
worden voorbereid.

regionole
ofsproken door GS en
Colleges vio Regionole
Ontwikkeldogen
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