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Onderwerp
Brief Provincie over stand van zaken en proces planMER mestbewerking in Brabant

Steenbergen; 7 april 2020

Aan de Raad,

De provincie informeert colleges, raden, dagelijks en algemeen besturen van gemeenten en 
waterschappen met bijgevoegde brief van 20 februari 2020 over de stand van zaken en het proces 
planMER mestbewerking in Brabant.

Achtergrond
Er is een mestoverschot in Brabant. De provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten en 
waterschappen willen maatregelen nemen om van mest weer een waardevolle grondstof te maken. 
Het is de bedoeling om via een plan MER te komen tot locatiebeleid voor mestbewerkingsinstallaties 
in Brabant, waar mest bewerkt wordt die vanaf verschillende veehouderijlocaties bijeen wordt 
gebracht. Ze willen bereiken, dat er op basis van een goede inhoudelijke onderbouwing en via een 
zorgvuldig proces in de vorm van regionale afspraken keuzes kunnen worden gemaakt over de 
beste (spreiding van) locaties en de ideale omvang van schone en veilige mestbewerking.

Directe aanleiding van de informatiebrief van de provincie is het vaststellen van het plan van Aanpak 
planMER mestbewerkingslocaties door Gedeputeerde Staten op 18 februari j.Ľ In dit Plan van 
Aanpak is de tekst van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau Mestbewerkingslocaties 
(hierna: NRD) opgenomen. Ons college had tegen de concept-NRD een zienswijze ingediend. Hierop 
wordt in de Nota van zienswijzen NRD gereageerd. Onze zienswijze luidde dat de voorkeur wordt 
gegeven aan alternatieven die uitgaan van bestaande locaties en/of alleen nieuwe locaties in 
Zuidoost en Noordoost Brabant. Dit omdat Steenbergen in het gebied met de laagste mestproductie 
is gelegen en, behoudens één bedrijventerrein, de gemeenteraad mestbewerking in Steenbergen 
heeft uitgesloten. In de nota van zienswijzen wordt daarop als volgt gereageerd (onder volgnummer 
114): "Op dit moment worden nog geen keuzes tussen onderzoeksalternatieven en -varianten 
gemaakt. Aan de hand van de resultaten van de onderzoeksalternatieven bepalen wij samen met de 
gemeenten vervolgens een voorkeursalternatief".

Belangrijkste informatie uit de Brief Provincie over stand van zaken en proces planMER 
mestbewerking in Brabant.
Strekking van de aanpak planMER Mestbewerkingslocaties
Bij het beoordelen van (potentiële) locaties wegen de impact op woon- en leefklimaat en 
volksgezondheid extra zwaar in de beoordeling. Dat is ook zo voor de afstand van een (potentiële) 
locatie tot de gebieden waar veel mest wordt geproduceerd.
In de planMER worden de effecten in beeld gebracht aan de hand van drie onderzoeksalternatieven, 
steeds met een variant voor bedrijventerreinen en een variant voor locaties in het landelijk gebied.
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De drie onderzoeksalternatieven betreffen drie verschillende grootten installaties en worden 
bepaald aan de hand van de volgende scenario's.
Scenario 1; het huidige mestoverschot is het uitgangspunt;
Scenario 2: de veestapel krimpt aanzienlijk;
Scenario 3: de verleende vergunningen blijven onbenut, er is een kleinere krimp van de veestapel 
en/of er wordt veel meer mest bewerkt om kringlopen beter te sluiten.

De planning in het proces planMER is als volgt:

Planning Fasen in proces PlonMER Mest

18 februari NRD wordt door Gedeputeerde Staten 

vastgesteld

20 april PlanMER traject start

Januari 2021 Werlcsessie(s) Voorkeursalternatief

Maart 2021 Ontwerp PlanMER wordt door

Gedeputeerde Staten in de inspraak 

gebracht

Juli 2021 Ontwerp PlanMER wordt door 

Gedeputeerde Staten vastgesteld

Juni - nov/dec 2021 Regionale Afspraken worden voorbereid 

en vastgesteld door Gedeputeerde Staten 

en Colleges

Het proces planMER:
Er is een proces ontworpen dat optimaal ruimte biedt aan alle gemeenten, waterschappen en 
andere belanghebbenden om zich te informeren en uit te spreken voordat er keuzes worden 
gemaakt. In de bijlage bij de brief van de Provincie is de procesbeschrijving opgenomen.

Het accent bij de oplevering van de 1e fase van het planMER (gepland oktober 2020) ligt op het 
geven van extra uitleg aan bestuurders over hoe men is gekomen aan de lijst van potentiële locaties 
en de diverse alternatieven. De extra uitleg over de lijst van potentiële locaties zal plaatsvinden via 
de regionale portefeuillehoudersvergaderingen ruimte ofte organiseren bijeenkomsten voor 
raadsleden en wethouders.

Wij blijven u informeren
Wij zullen uw raad in kennis stellen van de oplevering van de 1e fase van het planMER (gepland 
oktober 2020) vanwege de lijst van potentiële locaties voor mestbewerkingsinstallaties.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,
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