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Kennisnemen van

Een wijziging in het proces gericht op het realiseren van de planMER Mest.
Aanleiding

De provincie Noord-Brabant heeft begin 2016 het initiatief genomen voor de
‘Mestdialoog’ om te komen tot een nieuw Brabants mestbeleid. Provinciale
Staten hebben in juli 2017 het Brabantse mestbeleid vastgesteld,
mede op basis van de uitkomsten van de mestdialoog. Regels daarvoor zijn
opgenomen in de Verordening ruimte 2017 Noord-Brabant die in 2020 is
overgegaan in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.
Bewerking van mest afkomstig van meerder veehouderijen is in beginsel alleen
toegestaan op bedrijventerreinen (op een paar uitzonderingen na).
In het najaar van 2017 hebben gemeenten uit Zuidoost- en Noordoost-Brabant
het provinciebestuur benaderd met twee vragen: ‘Wat voor soort mestbewerking
willen wij in Brabant?’ en ‘Kan dit ook op geschikte locaties in het
buitengebied?’. Hieruit is het Bestuurlijk Overleg Transitie Landbouw (BOTL)
voortgekomen.
De eerste vraag heeft geleid tot de visie op mestbewerking. Deze is in april
2019 aan alle gemeenten toegezonden. Over de tweede vraag zijn afspraken
gemaakt tijdens de ontwikkeldagen in december 2018. Sindsdien zijn
gemeenten, provincie en waterschappen met elkaar op zoek naar geschikte
gebieden voor mestbewerking (bestaand, nieuw, bedrijventerrein,
buitengebied). Onderdeel van de afspraken was om het instrument planMER te
gebruiken, vanwege de objectiviteit en transparantie milieubeoordeling.
Als onderdeel van een planMER is in 2019 de onderzoeksopzet beschreven in
de “Notitie Reikwijdte en Detailniveau” (NRD). De concept NRD is gepubliceerd
en heeft vanaf 19 november 2019 voor 6 weken ter inzage gelegen. Over deze
ter inzage legging bent u geïnformeerd met onze Statenmededeling van 17
september 2019. Desgevraagd hebben de Commissie m.e.r. en BrabantAdvies
een advies uitgebracht over de NRD. Uit de zienswijzen en de adviezen is het
“Plan van aanpak planMER” voortgekomen. Na afstemming in het BOTL hebben
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GS dit plan van aanpak eind februari 2020 vastgesteld (zie ook onze
Statenmededeling van 18 februari jl)
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Eind april 2020 is de combinatie Tauw/Pouderoyen de opdracht gegund om het
planMER op te stellen. Het planMER is een ruimtelijke milieubeoordeling van
potentiële gebieden aangaande de geschiktheid voor centrale mestbewerking.
Het geeft duiding aan de ligging van een zoekgebied in zijn omgeving
(omwonenden, natuur e.d.). Op dit moment (november 2020) is de
milieubeoordeling in uitvoering. De uitkomsten worden in de ontwerp planMER
beschreven en medio februari 2021 gepubliceerd. Dan kunnen zienswijzen
worden ingediend en kan het maatschappelijke en bestuurlijke debat worden
gevoerd.
Bevoegdheid

Het college van Gedeputeerde Staten is bevoegd om het initiatief te nemen voor
een planMER. Tevens zijn wij bevoegd gezag d.w.z. dat wij ook
verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van de planMER. De m.e.r. procedure
vereist een gescheiden rolverdeling. Binnen ons college heeft gedeputeerde
Lemkes – samen met gemeenten en waterschappen – de rol van initiatiefnemer
en gedeputeerde Ronnes die van bevoegd gezag. Op basis van de Interim
omgevingsverordening (IOV) zijn wij bevoegd regionale afspraken te maken
inzake het ruimtelijk beleid.
Kernboodschap

Nu berichten wij u dat het vervolgproces is gewijzigd ten opzichte van eerder
aan u aangereikte informatie.

1. Om het proces zuiver te houden is ervoor gekozen om het bestuurlijke en
maatschappelijke debat over de zoekgebieden geen deel uit te laten maken
van het proces gericht op de totstandkoming van het ontwerp-planMER.
Aanvankelijk zou het bestuurlijke en maatschappelijke debat over de
zoekgebieden deel uit maken van het opstellen van de planMER.
In samenspraak met de betrokken partijen vertegenwoordigd in het BOTL is
ervoor gekozen om de totstandkoming van de planMER los te koppelen van
het bestuurlijke en maatschappelijke debat. Het grote voordeel daarvan is
dat de zoekgebieden op puur milieutechnische gronden en neutrale wijze
worden beoordeeld. Dit resulteert in een planMER Mest dat de relatieve
geschiktheid van zoekgebieden voor mestbewerking inzichtelijk maakt.
Hiermee wordt een solide waardevrije basis geboden voor de
maatschappelijke dialoog.
Het proces ziet er nu als volgt uit:
Fase 1 beperkt zich tot een objectief milieutechnisch onderzoek naar
gebieden in Brabant waar mestbewerking zou kunnen plaatsvinden.
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Fase 2 is de periode waar zienswijzen kunnen worden ingediend, wordt er
advies ingewonnen bij de Commissie m.e.r., Brabant Advies en bij het
RIVM/GGD en vindt het bestuurlijke en maatschappelijke debat plaats.
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2. Gemeenten, inwoners en maatschappelijke organisaties krijgen tijdens de
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periode voor het indienen van zienswijzen daarnaast de gelegenheid om
hun opvattingen en kanttekeningen kenbaar te maken.
Wij vragen de klankbordgroep om ons te adviseren hoe wij het bestuurlijke
en maatschappelijke debat het beste vorm kunnen geven. In de
klankbordgroep zijn relevante stakeholders vertegenwoordigd zoals de
Brabantse Milieufederatie, het Brabants Burgerplatform, Cumela,
dorpsraden, Nederlands Centrum voor Mestverwaarding, de POV, het
VNO-NCW en het ZLTO.
De resultaten van het debat worden verwerkt in een zelfstandig rapport.

3. De geplande themabijeenkomst voor uw Staten zou later geagendeerd
moeten worden.
De agendavergadering heeft op 21 oktober 2019 besloten tot het
agenderen van een themabijeenkomst over dit onderwerp. Agendering zou
plaatsvinden na afronding van de 1e fase van de plan MER. Aanvankelijk
was de planning dat deze bijeenkomst in het voorjaar 2020 zou worden
geagendeerd. Als gevolg van de aangepaste planning is op 30 maart 2020
besloten dit te verplaatsen na het najaar 2020. Als gevolg van de huidige
wijziging in het proces zijn medio februari 2021 de resultaten van het
milieutechnisch onderzoek beschikbaar. Het ontwerp-planMER mest wordt
dan ter vaststelling aan ons college aangeboden. Wij stellen dan ook voor
de voor het najaar geplande bijeenkomst te verplaatsen naar het voorjaar
van 2021. Immers dan kunnen wij u niet alleen informeren over het proces
maar ook op inhoud.
Consequenties

Met de proceswijziging willen wij samen met de andere overheden
bewerkstelligen dat op grond van een objectieve en transparante
milieubeoordeling duidelijk wordt waar in Brabant de gebieden liggen die het
meest geschikt zijn voor mestbewerking. Deze uitkomsten worden meegenomen
om een uiteindelijke keuze te maken bij de regionale afspraken.
Europese en internationale zaken

n.v.t.
Communicatie

Gedurende het hele proces zijn wij in gesprek met gemeenten en
waterschappen. Verder hebben wij tot nu toe ook de reeds genoemde
klankbordgroep betrokken.
Via de website van de provincie, nieuwsbrieven en webinars worden alle
stakeholders regelmatig geïnformeerd. Zo is bijgaande update opgesteld om uw
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Staten maar ook de wethouders “Landelijk gebied” en, op initiatief van de
wethouders ook de gemeenteraden, te informeren over de planMER Mest, de
achtergronden daarvan en het (herziene) proces. Op 10 december a.s. wordt
er voor geïnteresseerden een webinar georganiseerd. Daarnaast wordt er een
communicatieplan opgesteld waarin o.m. wordt uitgewerkt op welke wijze wij
diverse doelgroepen willen bereiken en betrekken, gemeenten kunnen
ondersteunen en het bestuurlijke en maatschappelijke debat gaan vormgeven.
Vervolg

Medio februari 2021 stellen wij het ontwerp planMER Mest vast. Uw Staten
zullen daarvan in kennis worden gesteld. Na inspraak en advies verwachten wij
dat het planMER nog voor de zomer van 2021 wordt vastgesteld. Ook dan
zullen wij u informeren. Dan hebben wij ook de resultaten van het bestuurlijke en
maatschappelijke debat ontvangen.
In het najaar van 2021 verwachten wij op basis van de PlanMER, de nota van
Zienswijzen en het genoemd rapport regionale afspraken te kunnen maken met
de gemeenten.
Over het proces hoe te komen van planMER tot regionale afspraken en wat
deze precies gaan inhouden, ontvangt u te zijner tijd nadere informatie. Wij
bereiden dit samen met het BOTL voor.
Bijlagen

1. Update: “PlanMER Zoekgebieden voor mestbewerking” (PlanMER Mest)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer A.F. Meulepas, (06) 27 74 50 53,
ameulepas@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw M.C. Bonn, (06) 27 74 50 05, mbonn@brabant.nl.
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