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Bij brief van 18 februari 2019, ingekomen op 18 februari 2019, heeft u namens
de LB fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Is er in Brabant nu wel of geen behoefte aan grootschalige
mestverwerking?
Antwoord: Ja. Met ingang van 15 juli 2017 gelden de voorwaarden van de
Verordening ruimte 2017 en het daarbij behorende mestbeleid zoals
verwoord in de notitie Versnelling Transitie Veehouderij (paragraaf 2.1.1). Dit
mestbeleid biedt ruimte aan bewerking van het Brabantse mestoverschot.
Deze capaciteit is nog niet volledig vergund. Wij hebben Provinciale Staten
hierover geïnformeerd in onze statenmededeling van 2 oktober 2018.

2. Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de argumenten van de provincie inzake de
aanvraag voor Kasteel Meeuwen?
Antwoord: De bestemmingsplanprocedure en de ontheffingsaanvraag voor
Kasteel Meeuwen zijn ingediend onder het regime van de Verordening ruimte
zoals dat gold tot 15 juli 2017. Dat bevatte een maximum aan de te
vergunnen bewerkingscapaciteit, zijnde de benodigde capaciteit om aan de
wettelijke verplichting tot mestverwerking van het mestoverschot in NoordBrabant te kunnen voldoen. Dit maximum was ten tijde van de

Bijlage(n)

-

ontheffingsaanvraag en de bestemmingsplanprocedure bereikt. Provinciale
staten zijn hierover geïnformeerd in onze statenmededeling van 23 november
2015. Onze weigering voor een ontheffing van de Verordening ruimte voor
Kasteel Meeuwen en het beroep tegen het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Kasteellaan 3’ is hierop gebaseerd. Ditzelfde geldt voor twee andere
geweigerde ontheffingen, in Oss en in Landerd. Op al onze formele
beslissingsmomenten is er gebruik gemaakt van de meest actuele gegevens
met betrekking tot de vergunde mestbewerkingscapaciteit. De Raad van State
heeft deze in stand gelaten.
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3. Zo nee, hoe verhoudt zich dat tot het terugfluiten van de gemeente Oss
naar aanleiding van hun besluit MACE te weren?
Antwoord: Ons mestbeleid gaat uit van een benodigde capaciteit voor
mestbewerking ter grootte van het Brabantse mestoverschot en realisatie van
mestbewerkingsinstallaties op bedrijventerreinen van de juiste milieucategorie
onder stringente voorwaarden ten aanzien van emissies en
gezondheidsrisico’s.
Ons besluit van 23 oktober 2018 tot het geven van een reactieve aanwijzing
op het bestemmingsplan Elzenburg- De Geer in Oss is onder meer hierop
gebaseerd.

4. Zou het niet zo dienen te zijn dat diegenen die het eerst hun vergunbare
aanvraag op orde hebben en van de gemeenten medewerking krijgen, dan
ook daadwerkelijk een en ander zouden dienen te mogen realiseren? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord: Nee. Realisatie van een initiatief is alleen mogelijk als de
benodigde vergunningen alle relevante procedures hebben doorlopen en
onherroepelijk zijn verleend.

5. Is er hier mogelijk sprake van willekeur of zijn er andere voor ons als
Lokaal Brabant niet zichtbare argumenten, zoals bijvoorbeeld gedane
toezeggingen aan partijen of anderszins?
Antwoord: Nee. Zie de antwoorden op vraag 1, 2 en 3.

6. Zo ja, waarom is dat dan niet openlijk gecommuniceerd richting Kasteel
Meeuwen en verschuilt de provincie zich achter het argumenten van
zogenaamde overcapaciteit?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 8.

7. Zo nee, is de provincie dan bereid om besluiten te heroverwegen, temeer
daar een geconcentreerde mestverwerking van 500.000 ton op 1 locatie,
nagenoeg overal op veel maatschappelijke weerstand zal stuiten.
Antwoord: Nee. De ontwikkeling als opgenomen in het bestemmingsplan
‘Buitengebied Kasteellaan 3’ te Meeuwen is strijdig met de Verordening
ruimte die met ingang van 15 juli 2017 van kracht is geworden omdat het
initiatief niet ligt op een bedrijventerrein van de juiste milieucategorie en het
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bestemmingsplan geen mogelijkheden bevat voor aanvoer van mest met
pijpleidingen. Deze wijziging is mede gebaseerd op de uitkomst van de
dialoog Nieuw Mestbeleid (2016). Die heeft als resultaat opgeleverd dat een
beperkt aantal grotere, geschikte locaties op bedrijventerreinen de voorkeur
geniet boven vele kleine kleinere locaties, mits installaties voldoen aan strenge
eisen met betrekking tot risico’s voor volksgezondheid. Voor alle vergunningen
die onder provinciaal bevoegd gezag vallen, geldt daarom sinds 25 april
2018 onze beleidsregel volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties (zie
de statenmededeling van 17 april 2018).Voor zover ons bekend hebben
gemeenten voor hun vergunningen dergelijke regels nog niet gesteld.

Datum

26 februari 2019
Ons kenmerk

C2240325/4483053

8. Kunt u tot slot uitleggen hoe het kon gebeuren dat waarom het
aanvankelijke enthousiasme van GS met betrekking tot de plannen van
Kasteel Meeuwen volledig is verdwenen en plaats heeft moeten maken voor
een procedure bij de RVS?
Antwoord: Wij baseren ons in onze besluiten en uitspraken op de op dat
moment geldende door Provinciale Staten vastgestelde Verordening ruimte. In
de voorbereidende fase van het bestemmingsplan gaf de Verordening ruimte
2012 geen mogelijkheden voor een ontwikkeling als opgenomen in
bestemmingsplan 'Buitengebied Kasteellaan 3'. Deze waren er wel vanaf de
in werking treding van de Verordening ruimte 2014 op 18 maart 2014 totdat
in november 2015 het in deze Verordening opgenomen maximum aan
mestbewerkingscapaciteit werd bereikt (zie onze statenmededeling van 23
november 2015). Zie verder ook het antwoord op vraag 2.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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