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5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH

onderwerp ; Proces Plan MER locaties mestbewerking in Brabant

Steenbergen, 20 augustus 2019

Geachte heer, mevrouw, VERZONDEN 2 1 AUG. 2019
/V

Wij ontvingen uw brief van 16 juli 2019, waarin u ook ons college vraagt te komen tot 
een standpunt over het mede-initiatiefnemerschap van een Plan MER (inclusief 
financiën).
Daarnaast beschrijft u in uw brief het proces om te komen tot regionale afspraken 
over Mestbewerkingslocaties in Noord-Brabant. Dit proces is integraal opgenomen in 
de notitie 'Proces en procedure regionale afspraken Mestbewerkingslocaties Noord- 
Brabant'.

Ons college heeft in zijn vergadering van 20 augustus 2019 daarop besloten:

1. niet als mede-initiatiefnemer (inclusief financiën) deel te nemen aan een Plan 
MER over locaties voor mestbewerking in heel Brabant.

Motivering:
Hoewel er begrip voor is dat u de mestproblematiek wilt aanpakken, zijn er 
voor ons college de volgende redenen om geen mede-initiatiefnemer te 
worden van het Plan MER:

- Steenbergen is gelegen in een gebied met de laagste productie van mest;
- het standpunt van onze raad, dat - in lijn met het bestaande gemeentelijke 
beleid - bij herziening van de bestemmingsplannen voor het buitengebied, 
geen ontwikkelingsruimte voor mestbewerking wordt opgenomen 
(bestemmingsplan Reinierpolder laat overigens wel bedrijven tot en met 
milieucategorie 4 toe);
- de provincie wordt beschouwd als dé initiatiefnemer van het Plan MER.

2. in te stemmen met de notitie 'Proces en procedure regionale afspraken 
Mestbewerkingslocaties Noord-Brabant'.
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3. in dit stadium al de voorkeur uit te spreken voor vooral onderzoek naar
realisatie van voldoende mestbewerkingscapaciteit op bestaande locaties, of 
alleen nieuwe locaties in Zuid-Oost-Brabant en Noord-Oost-Brabant. Dit, 
gezien de motivering zoals onder besluit 1. is verwoord.

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

Belt, MBA
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