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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De vastgestelde Reikwijdte en Detailniveau voor het op te stellen planMER
mestbewerkingslocaties in Brabant.
Aanleiding
Eerder informeerden wij uw staten over de start van het proces dat leidt tot
regionale afspraken met de gemeenten (onze statenmededeling van 16 juli 2019)
en over het ter inzage leggen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(onze statenmededeling van 17 september 2019). De volgende stap is het
vaststellen van Reikwijdte en Detailniveau door ons college.

Bevoegdheid
Ons college is bevoegd om de NRD en de Nota van Zienswijzen vast te stellen.

Kernboodschap
1. Met het vast stellen van Reikwijdte en detailniveau is de aanpak voor het
planMER duidelijk.
Op basis van 44 zienswijzen en de adviezen van de Commissie voor de
Milieueffectrapportage en Brabant Advies hebben wij samen met de gemeenten
en waterschappen de meest geschikte aanpak uitgewerkt. Deze is op onderdelen
aangepast en vereenvoudigd om zo te komen tot een gedegen en transparant
proces dat uitmondt in een planMER dat de (potentiële) locaties in Brabant die
het meest geschikt zijn voor uitbreiding of vestiging van
mestbewerkingsinstallaties.

Commissie voor de Milieueffectrapportage
De commissie geeft in een gedetailleerd stappenplan advies over de te volgen
gestructureerde aanpak zodat deze beter aansluit bij de geadresseerde opgave.
Daarnaast geeft de commissie richtlijnen voor de inhoud en structuur van het
planMER.
Mede naar aanleiding van dit advies hebben wij de structurering van
alternatieven en scenario's en de volgorde van de verschillende stappen
aangepast.
Brabant Advies
Brabant Advies stelt voor om vanuit een breder perspectief dan de NRD naar het
Brabantse mestoverschot kijken. Zij ziet het bewerken van dit overschot niet als
oplossing voor de langere termijn. Hoe kunnen we een mestoverschot
voorkomen en welke vormen van landbouw hoort hierbij. Verder wijst Brabant
Advies op het goed inbedden van de maatschappelijke context, het belang van
volksgezondheid en van het hebben van een goed beeld van de opgave.
Bij de vaststelling van ons mestbeleid in 2017 is het bedoelde bredere
perspectief beschouwd, binnen dat beleid stellen wij nu het planMER op. Mede
naar aanleiding van het advies hebben wij de aanpak en het proces aangepast,
de klankbordgroep verbreed en laten wij aan het eind van de eerste fase van het
planMER een gezondheidsadvies opstellen.
2.

Met de vastgestelde aanpak stellen wij woon- en leefklimaat en
volksgezondheid centraal.
Bij het beoordelen van (potentiële) locaties wegen de impact op woon- en
leefklimaat en volksgezondheid extra zwaar in de beoordeling. Dat geldt ook
voor de afstand van een (potentiële) locatie tot de gebieden waar veel mest
wordt geproduceerd. In het planMER brengen wij de effecten in beeld aan de
hand van drie onderzoeksalternatieven, steeds met een variant voor
bedrijventerreinen en locaties in het landelijk gebied. Binnen deze alternatieven
beoordelen wij de effecten voor drie verschillende grootten van installaties. Wij
doen dit voor drie niveaus in de opgave: één die uitgaat van het huidige
mestoverschot, één die uitgaat van een scenario waarin de veestapel aanzienlijk
krimpt en één die uitgaat van het onbenut blijven van verleende vergunningen,
een kleinere krimp van de veestapel en/of het veel meer bewerken van mest om
kringlopen beter te sluiten.

3.

Samen met de gemeenten in Noordoost, Zuidoost en Midden Brabant en de
waterschappen verzorgen wij als gezamenlijke initiatiefnemers het gehele
proces dat eind 2021 leidt tot regionale afspraken.
Zoals aangegeven in onze eerdere statenmededelingen trekken wij in dit proces
samen op met de gemeenten. Inmiddels hebben de gemeenten in Midden
Brabant en de waterschappen besloten eveneens op te treden als initiatiefnemer
en dus ook een deel van de kosten te dragen.
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Communicatie
Communicatie met en tussen onze partners, hun volksvertegenwoordigers en
achterbannen is een centraal element in het te volgen proces. Wij zetten
daarvoor een breed scala aan communicatiemiddelen in.
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Vervolg
Gelet op het aantal zienswijzen en de inhoud ervan en de inhoud van de
adviezen van de commissie op de Milieueffectrapportage en Brabant Advies
hebben wij extra tijd genomen om te komen tot een gedegen aanpak. Dit leidt
ertoe dat de planning van het proces is aangepast. Komend najaar verwachten
wij in de eerste fase van het planMER de onderzoeksalternatieven uitgewerkt te
hebben. Einde dit jaar kunnen wij dan samen met onze partners het
voorkeursalternatief bepalen. Dit nadat alle betrokkenen de opbrengst van de
eerste fase hebben kunnen delen met hun volksvertegenwoordigers en
achterbannen. In de loop van 2021 is het planMER dan in concept gereed. Na
inspraak en advies verwachten wij het planMER in het najaar van 2021 vast te
kunnen stellen en op basis daarvan einde 2021 regionale afspraken met de
gemeente te kunnen maken.

Bijlagen
1. Nota van zienswijzen
2. Plan van aanpak planMER mestbewerkingslocaties in Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer A.F. Meulepas, (06) 27 74 50 53,
ameulepas@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer J.C. Buys, (06) 55 68 65 03, jbuys@brabant.nl.
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