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Motie geen grootschalige mestbewerking in de gemeente Steenbergen

De gemeenteraad Steenbergen in vergadering bijeen op donderdag 4 maart 2020,
In behandeling nemende een motie vreemd aan de orde van de dag,

Constaterende dat:
In Steenbergen momenteel geen mestfabrieken zijn toegestaan, zeker niet in het 
buitengebied;
De gemeente Steenbergen in de periode 2019 - 2020 bij de provincie Noord-Brabant een 
kritische zienswijze heeft ingediend tegen een concept NRD, Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Mestbewerkingslocaties. Die zegt dat onze gemeente ook in de toekomst geen 
mestbewerkingsinstallaties wil toestaan.
De gemeente al redelijk stevig in het dossier mestbewerking I intensieve veehouderij zit.
De provincie in de lopende PlanMer binnen de gemeente Steenbergen helaas toch een 
tiental zoekgebieden voor locaties mestbewerking heeft gemarkeerd. We noemen 
bijvoorbeeld locaties: Noord-Groeneweg De Heen; Jan den Boerseweg Nieuw-Vossemeer; 
Bloemendijk Dinteloord en Groenedijk Welberg.

Overwegende dat:
Grootschalige mestbewerkingsinstallaties gezondheidsrisico's (infecties, zoönose), stank, 
extra verkeersbewegingen en verkeersoverlast en veiligheidsrisico's met zich mee kunnen 
brengen, onwenselijk voor inwoners van de gemeente Steenbergen en voor inwoners in onze 
gehele regio.
Grootschalige mestbewerkingsinstallaties extra stikstofdepositie, fijnstof met zich 
meebrengen, niet passend in een circulaire landbouweconomie en landschappelijk 
ongewenst.

Draagt het college op om: in ^

op geen enkele manier mee te werken aan de'oprichting van grootschalige
mestbewerkingsinstallaties (mestfabrieken)fm de gemeente Steenbergen jrt iAi

het standpunt om geen mestbewerkingsinstallaties inśteenbergen toe te staan krachtig naar 
voren te brengen, en te blijven brengen, in de daartoe bestemde overleggen zoals de RWB 
(Regio West-Brabant); ĹímIc^^cL,c.jĺic-^
het standpunt om geen mestbewerkingsinstallaties inlSteenbergen toe te staan over te 
brengen aan zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, en aan 
onze buurgemeenten in West-Brabant op de Brabantse Wal en daarbuiten.

En gaat over tot de orde van de dag,
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