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Regio West-Brabant,
t.a.v. de heer T. Theunis, voorzitter van de 
Commissie van Advies Ruimte,
Postbus 503 
4870 AM ETTEN-LEUR

onderwerp : Motie geen grootschalige mestbewerking
in de gemeente Steenbergen Steenbergen, 6 april 2021

VERZONDEN 0 7 APR. 2021
Geachte voorzitter,

Hierbij brengen wij de motie 'Geen grootschalige mestbewerking in de gemeente 
Steenbergen' onder uw aandacht. De raad van de gemeente Steenbergen heeft deze 
motie unaniem aangenomen in zijn vergadering van 4 maart 2021.

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

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 onderhavige briefte delen met 
de Commissie van Advies Ruimte;

3. het standpunt genoemd onder 2. met brieven over te brengen aan zowel 
Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten van Noord-Brabant 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.
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Gezien het bovenstaande zal dan ook steeds tijdens de overleggen van de Commissie 
van Advies Ruimte om te komen tot regionale afspraken over de zoekgebieden voor 
mestbewerking het standpunt van Steenbergen nadrukkelijk naar voren worden 
gebracht.
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