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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Uitvoeren Motie geen grootschalige mestbewerking in de gemeente Steenbergen

Steenbergen; 6 april 2021

Aan de Raad,

Op 4 maart 2021 heeft uw raad unaniem de Motie geen grootschalige mestbewerking in de 
gemeente Steenbergen (hierna; de Motie), aangenomen.

Achtergrond
Deze motie heeft betrekking op het in voorbereiding zijnde plan MER Zoekgebieden voor 
mestbewerking, dat provincie-breed de relatieve geschiktheid van gebieden voor 
mestbewerkingsinstallaties inzichtelijk maakt.

Aanvankelijk zou een bestuurlijk en maatschappelijk debat over de zoekgebieden voor 
mestbewerking deel uitmaken van het opstellen van de milieueffectrapportage.
In oktober 2020 heeft het Bestuurlijk Overleg Transitie Landbouw besloten om dat debat plaats 
te laten vinden nadat de plan MER Zoekgebieden voor mestbewerking is opgeleverd. Op die 
manier liggen ten tijde van het debat alle onderzoeksresultaten op tafel en blijft het proces 
zuiver.

De zoektocht naar geschikte gebieden voor mestbewerking bestaat daarmee uit twee fasen:
Fase 1 betreft de totstandkoming van de milieueffectrapportage (ontwerp plan MER 
Zoekgebieden voor mestbewerking);
Fase 2 De rapportage wordt ter advisering voorgelegd, het bestuurlijk en maatschappelijk debat 
vindt plaats en er kunnen zienswijzen worden ingediend.

Daarbij is het de bedoeling om regionale afspraken te maken over deze zoekgebieden, zoals 
gebruikelijk bij grotere ruimtelijke opgaven.

Uitvoeren van de Motie
Op 6 april 2021 hebben wij besloten de Motie uit te voeren door:
1. op geen enkele manier mee te werken aan de oprichting van grootschalige 

mestbewerkingsinstallaties (mestfabrieken) in het buitengebied van de gemeente 
Steenbergen;

2. het standpunt om geen mestbewerkingsinstallaties in het buitengebied van de gemeente 
Steenbergen toe te staan krachtig naar voren te brengen en te blijven brengen in de 
daartoe bestemde overleggen zoals de Regio West-Brabant/Commissie van Advies 
Ruimte en met bijgevoegde brief (2109949) te delen met de Commissie van Advies Ruimte 
van de Regio West-Brabant;
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3. het standpunt genoemd onder 2. over te brengen aan Provinciale Staten van Noord- 
Brabant met bijgevoegde brief (2109876) en aan het College van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant met bijgevoegde brief (2109841) en de motie per mail ter kennis te 
brengen van de colleges en raden van alle gemeenten binnen de Regio West-Brabant;

4. in de periode dat er de mogelijkheid zal zijn om zienswijzen met betrekking tot het plan 
MER Zoekgebieden voor mestbewerking in te dienen, het standpunt genoemd onder 2. 
ook als zienswijze naar voren te brengen.

Tot slot wordt gerefereerd aan de eveneens bijgevoegde brieven over dit onderwerp, die wij 
eerder aan de Provincie stuurden. Het betreft onze brief in het kader van het Proces Plan MER 
locaties mestbewerking in Brabant van 20 augustus 2019 (UM1905789) en onze brief met 
zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Mestbewerkingslocaties van 29 oktober 2019 
(UM1907187).
Daarin wordt uw raadsstandpunt, dat er geen ontwikkelingsruimte voor mestbewerking is, ook al 
benoemd.

Wij blijven u informeren
Wij zullen te zijner tijd uw raad informeren over het op te leveren Plan MER Zoekgebieden voor 
mestbewerking en ons besluit over het indienen van zienswijzen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

De burgemeester

M.J.P. de^bngh, RA telt, MBA
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