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In het najaar van 2017
benaderden gemeenten uit
Zuidoost- en NoordoostBrabant het provinciebestuur
met twee vragen:

Provinciale Staten stelde het
Brabantse mestbeleid in juli
2017 vast. De regels voor dat
beleid zijn opgenomen in de
Verordening ruimte 2017
Noord-Brabant.

Begin 2016 nam de provincie
Noord-Brabant het initiatief voor
de ‘Mestdialoog’ om te komen tot
een nieuw Brabants mestbeleid

1: ‘Wat voor soort mestbewerking willen wij in Brabant?’.
De eerste vraag van de genoemde gemeenten heeft geleid tot
de Visie op mestbewerking. Deze is in april 2019 aan alle
gemeenten toegezonden.
Initiatiefnemers gemeenten, provincie en
waterschappen spreken met elkaar af het
instrument plan-MER te gebruiken,
vanwege de objectiviteit en transparantie
milieubeoordeling. Als start van het
plan-MER is in 2019 de onderzoeksopzet
beschreven in de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD). De oplevering van het
rapport vond in september plaats. Het
concept NRD heeft vanaf 19 november 2019
gedurende 6 weken ter inzage gelegen.

2: ‘Kan dit ook op geschikte locaties in het buitengebied?’.
Over de tweede vraag zijn afspraken gemaakt tijdens de
regionale ontwikkeldagen* in december 2018. Sindsdien
zijn gemeenten, provincie en waterschappen met elkaar op
zoek naar geschikte gebieden voor mestbewerking.
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Oprichting Bestuurlijk Overleg
Transitie Landbouw (BOTL)

Bebouwde kom

• Ruimte en omgeving
• Water

- lozingen, kwantiteit en kwaliteit
- hergebruik water

- beschikbare ruimte
- beperkingen
- synergie of conflicterend met
bedrijven in de omgeving

• Landschap en cultuurhistorie • Natuur
- beïnvloeding
- mogelijkheden voor inpassing

- stikstofdepositie
- mogelijke aantasting
(zeldzame)soorten en
beïnvloeding
natuurdoeltypen

• Klimaat

• Volksgezondheid

- ziekteverwekkers
- endotoxinen
- milieubelasting

• Woon- en leefklimaat

- geur
- fijnstof
- geluid
- externe veiligheid
- afstand tot gevoelige objecten (woonhuizen,
kantoren, scholen, verzorgingscentra, ziekhuizen etc.)

• Verkeer

MAART 2021

- intensiteit
- veiligheid

FEBRUARI 2021

Milieutechnisch onderzoe

De Commissie m.e.r. en BrabantAdvies
brachten een advies uit over het NRD.
Uit de zienswijzen en de adviezen is het
Plan van Aanpak plan-MER Mestbewerkingslocaties voortgekomen.

In februari 2020 is de Verordening
ruimte 2017 Noord-Brabant overgegaan
in de Interim omgevingsverordening
Noord-Brabant.
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Omgevingscriteria die worden meegenomen in het onderzoek

- effect op uitstoot
broekasgassen

plan-MER

Na afstemming in het
Bestuurlijk Overleg Transitie
Landbouw (BOTL) hebben
Gedeputeerde Staten het
Plan van Aanpak op 18
februari 2020 vastgesteld.
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Eind april 2020 is de combinatie
Tauw/Pouderoyen de opdracht gegund
om het plan-MER op te stellen.

JANUARI 2021

Oktober '20 - maart '21: Tauw/Pouderoyen scoren bestaande
locaties, zoekgebieden en onderzoeksalternatieven.
mest en
mestbewer
king

Beleidskader
Landbouw &
Voedsel

2030

minimum score
ruimtelijke toets

30 maart:

Gedeputeerde Staten besluiten het plan-MER Mest proces in te gaan bedden in
de ontwikkeling van het Beleidskader Landbouw & Voedsel 2030. Eén van de
uitvoeringsagenda’s van dat beleidskader gaat over mest en mestbewerking.

april - mei:

Het aantal locaties en zoekgebieden wordt teruggebracht door nadere analyses,
waaronder een toetsing aan vastgesteld ruimtelijk beleid van gemeenten en
recent GGD-onderzoek naar ervaren geurhinder.

medio juli:

Gedeputeerde Staten nemen kennis van het ontwerp plan-MER Mest inclusief een in het
BOTL afgestemd voorkeursalternatief dat is gebaseerd op het teruggebrachte aantal
locaties en zoekgebieden voor mestbewerking.
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medio juli - sept:

Op 26 oktober besloot het Bestuurlijk Overleg Transitie
Landbouw (BOTL) om het bestuurlijke en maatschappelijke
debat te laten plaatsvinden na oplevering van het
milieueffectrapport.

Gelegenheid voor inspraak en
het indienen van zienswijzen

Inbedding ontwerp plan-MER Mest in Uitvoeringsagenda Mest.

Inwinnen adviezen bij
Commissie m.e.r.,
BrabantAdvies en GGD/RIVM

UITVOERINGS
KALENDER

RIVM

JUNI 2021

JULI 2021

NA DE ZOMER

Vaststelling en publicatie concept
Uitvoeringsagenda Mest inclusief
ontwerp plan-MER Mest (oktober 2021)

Zie voor meer informatie de communicatie
over de Uitvoeringsagenda Mest.
*Op regionale ontwikkeldagen ontmoeten de bestuurders vanuit de regio
(gemeenten en waterschappen) en provinciale bestuurders elkaar.

