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MOTÏĒ MESTVERWERKING HOORT BIJ AFC
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 10 november 2017,
Behandelend het Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018;

Overwegende dat:
* In het bestuursakkoord 'Beweging in Brabant' vermeld staat dat de provincie de regie neemt
voor grootschalige mestverwerking zowel in het aanwijzen van locaties als methoden.
» Het doel is om, ook in de landbouwsector, toe te werken naar een circulaire economie en
grootschalige mestverwerking vooralsnog hierin ook een rol speelt
* Mestverwerking een verantwoordelijkheid is van de markt, die door de overheid binnen
kaders mogelijk gemaakt wordt
* Provinciale Staten op 7 juli hebben besloten dat grootschalige mestbewerking dient plaats te
vinden op daartoe geschikte industrieterreinen
» Grootschalige mestbewerking vraagt om een excellente vergunningaanvraag en een
professioneel management om te borgen dat de installatie binnen alle wetten en regels
wordt gebouwd en geëxploiteerd en de omgeving zodoende wordt beschermd
* De regio Noord-Oost Brabant zich onder de naam 'Agrifood Capital' profileert als dé topregio
in agrifood, de regio waar het gebeurt
Spreken uit dat:
* Voor het circulair maken van de huidige agrofood sector het nodig is dat er in Noord-Oost
Brabant een grootschalige mestverwerker gerealiseerd wordt, zeker in een regio die zich
Agrifood Capital noemt
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
» In overleg te treden met de bestuurders van Agrifood Capital en de gemeente Oss voor de
realisatie van een grootschalige mestverwerkende installatie
» Bij een excellente vergunningaanvraag, die gezondheid en veiligheid in de omgeving borgt,
alles in werking te stellen om te komen tot een snelle, zorgvuldige vergunningverlening, zoals
dat ook bij Danone is gebeurd. Hierbij inbegrepen wordt het opstellen van een PIP, zodat de
schop de grond in kan.
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Namens de VVD Statenfractie Noőrd-Brabant,
Martijn van Gruijtiuijsen

