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De gemeenten in Noordoost en ZuidoostBrabant hebben samen met de
provincie het initiatief genomen om via een planMERte komentot een
in Brabant. Hiermee willen wii
locatiebeleid voor mestbewerkingsinstallaties
onderbouwing en
bewerkstelligendat er op basis van een goede inhoudeliike
via een zorgvuldigproces er een weloverwogen kader komt voor het schoon en
veilig bewerken von mest in Noord-Brabant.Met deze brief informerenwii u
over het proces dat wii daarvoor hebben ontworpen4

Regionale afspraken
Wii willen komentot regionaleafsprakeninzake de locaties voor
waar mest bewerkt wordt die vanaf verschillende
mestbewerkingsinstallaties,
kadersdaarvoor ziin:
wordt gebracht, Inhoudeliike
veehouderiilocotíes
biieen
De afsprakenop de regionaleontwikkeldagen in Noordoost en
2018 [gezomenliik
Zuidoost Brabantin november/december
locatiebeleidontwikkelenop basisvan kwaliteitsvereisten, te
onderbouwen met een planMERi.
Het mestbeleidzoals ProvincialeStaten dat in 2017 hebben vastgesteld,
inclusiefde uitwerkingin de Verordening ruimtel,
De notitie AVisieop mestbewerking'die gemeenten en provincie samen
hebben opgesteld[begin 2019).
Het bestuursakkoord'Kiezen voor kwaliteit' (iuni 2019].
Wii ziinervan overtuigddat wii op basisvan deze uitgangspunten, via het
hierondergeschetsteproces en met de bereidheidvan alle betrokkenenom
ll
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eventuelebelemmeringenweg
komen

te nemen tot een

breed gedragenaanpak kunnen

Datum

ióiußZOlQ
Ons kenmerk

Proces
Wii hebbeneen proces ontworpen dat optimaalruimte biedt aan alle
en andere belanghebbendenom zich te informeren
gemeenten, waterschappen
en uit te sprekenvoordat er keuzesworden gemaakt.Dit proces bestaat uit de

volgende stappen:
en Detailniveau
Notitie Reikwiidte
De NRD verwoordtde aanpak om te komen tot een planMER.Naast de
aanpak:welke
de NRD de ínhoudeliike
procedurelestappen beschriift
Ons
alternatieven worden onderzochten wat is de onderzoeksmethode.
voornemen is dat gemeenten en provincie gezamenliikeen NRD opstellen
tot begin november
en dat GS het concept van de NRD medio september
voldoende
2019 in de inspraakbrengenen aan u toesturen. U heeft daarbii

dit desgewenstin uw gemeenteraadof algemeenbestuurte
aan GS kenbaar te maken. De
besprekenen eventueel uw zienswíize
commissie voor de Milieueffectrapportageen Brabant advies brengen een
advies uit over de concept NRD.
Op basis van de ingekomenzienswijzen en adviezen stellenGS eind 2019
en het Detailniveauvan het planMERvast, na dit met
de Reikwiidte
van uw besturenbesprokente hebben.
vertegenwoordigers
Vervolgenswordt de eerste fase planMERopgesteld. Deze bevat een aantal

tiidom

en -varianten met bíibehorende
onderzoeksalternatieven
effectbeoordelingen,Ook wordt een aantal gevoeligheidsanalyses
uitgevoerd.Wii sturen dit eerste fase planMERvoorjaar 2020 aan u toe met
het verzoekom op basis van deze informatieaan te geven wat uw voorkeur
U
is voor de invullingvan het -dan nog op te stellen-voorkeursalternatief.
voldoendetiidom dit desgewenstmet uw gemeenteraadof
heeft daarbíi
algemeenbestuurte bespreken.
Op basisvan de ingekomenreacties op de eerste fase planMERwillen wii
komen. Wii organiseren daartoe na de
tot een voorkeursalternatief
waarvoor wii uw bestuur
zomervakantievan 2020 een brede biieenkomst
voorkeursalternatief.
in
het
resulteert
uitnodigen, Deze brede biieenkomst
uitgewerkt,wat resulteertin het
Vervolgenswordt het voorkeursalternatief
de
in
brengen. Uiteraardinformerenwii
inspraak
GS
dat
ontwerp planMER,
voldoendetiidom dit desgewenst
u hieroverrechtstreeks.U heeft daarbii
bestuur
te bespreken.De commissie
of
algemeen
met uw gemeenteraad
voor de Milieueffectrapportage en Brabantadvies brengen een advies uit
over het ontwerp planMER.
en adviezen stellen GS vooriaar
Op basis van de ingekomenzienswiizen
202i de het planMERvast.
Parallelhieraan worden de Regionaleafsprakenvoorbereid, die op de

RegionaleOntwikkeldagen in [uni 202i

ter

vaststellingvoorliggen.
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Gedurende het gehele proces betrekken wii de relevante stakeholders
(Brabantse Milieulederotie, POV, Brabants Burgerplotlorm,ZLTO, Curnela,
NederlandsCentrum Mestverwaardingl via een klankbordgroep.
Via de web site van de provincie en nieuwsbrievenzorgen wii gedurendehet
proces voor voldoendeinformatievoor alle betrokkenen.

Gedurendehet hierbovenbeschrevenproces voor het planMERen Regionale
afsprakenworden lopendeen eventuelenieuwe proceduresvoor vergunningen
voor mestbewerkingbehandeld conformde vigerendewet- en regelgeving,

16

2019
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Initiatief
Zoals aangegeven hebben de gemeenten in Noordoost en ZuidoostBrabant
samen met de provincie Noord-Brabanthet initiatiefgenomen. Graag nodigen
wii de gemeenten in Midden en West Brabanten de Brabantsewaterschappen
te worden.
uit mede-initiatiefnemer

GedeputeerdeStaten van Noord-Brabant,
l
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