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Voortschrijdend inzicht

1. Zoektocht naar mestbewerkingslocaties is niet los te zien van het bredere thema 

‘mest’ in relatie tot de toekomst van de Brabantse voedselketen.

Dit blijkt uit

• gesprekstafels in het beleidskadertraject Landbouw en Voedsel 2030 (Tour de Brabant) 

• binnengekomen reacties op het proces van het plan-MER Mest

2. Een juridische basis is nodig voor

• een besluit van GS over voorstellen voor geschikte locaties en zoekgebieden voor mestbewerking

• een besluit van PS over een eventuele aanpassing v.d. Omgevingsverordening



Bredere context geboden

1. Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030

• Ontwikkeling gestart in december 2020

• Meerdere thema's, ondergebracht in meerdere uitvoeringsagenda's, waaronder mest en mestbewerking

2. Uitvoeringsagenda Mest

= één van de uitvoeringsagenda’s van het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030

= een uitvoeringsprogramma in het kader van de Omgevingswet  plan-MER verplicht

• Het plan-MER Mest wordt ingebed in Uitvoeringsagenda Mest.

• Het plan-MER Mest bevat een voorkeursalternatief



Inhoud Uitvoeringsagenda Mest

Het vraagstuk mest:

- Wat verstaan we onder kringlooplandbouw en mestverwaarding?

- Welke rol spelen de verschillende projecten die lopen in Brabant in die kringlooplandbouw? 

• Brabant Bemest Beter

• Taskforce Toekomstbestendige stallen

• … 

- Wat is de relatie met de opgave van het plan-MER Mest (mestoverschot als gevolg van mestproductie en 

beschikbare bewerkingscapaciteit)?

- Wat is de positie van mestbewerking in dit geheel?

- Welke zoekgebieden en locaties zijn relatief geschikt voor mestbewerking?

Het projectteam Uitvoeringsagenda Mest wordt nu geformeerd. Dat zal de inhoud van de 

uitvoeringsagenda verder invullen en de inspraakperiode vormgeven.









Terugkomend op de vergadering van 5 januari 2021 

- De eerder besproken plannen voor vormgeving van de inspraakperiode worden 

overhandigd aan het projectteam Uitvoeringsagenda Mest, net als de daarvoor bedachte 

communicatiemiddelen en de manier waarop we ons uitdrukken.

- Ook de reacties van de klankbordgroep op de discussiepunten van 5-1-21 worden 

overgedragen.

- Na goedkeuring van PS op de start van de Uitvoeringsagenda Mest en de inbedding van het 

plan-MER Mest daarin, kunnen beide projectteams samen aan de gang met de filmserie en 

update van het Mestmagazine. De leden van de klankbordgroep die hebben aangegeven 

mee te willen werken, worden daarbij betrokken.



Vragen 

Graag blijven we de klankbordgroep betrekken bij het vervolgtraject. Staan jullie daarvoor 

open? 

Ontvangen jullie de nieuwsbrief? Aanmelden kan op 

https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/landbouw+en+natuur/planmer_mest/nieuws+en+link

s/default.aspx

Hebben jullie vragen?



Bedankt voor de aandacht


