Motie vreemd aan de orde van de dag Plan MER mest
De gemeenteraad van Gilze en Rijen in vergadering bijeen op 29 maart 2021
Constaterende dat:
•
•
•
•
•
•

Er in 2017 door de provincie is besloten dat grootschalige mestbewerking in Brabant thuis hoort op
bedrijventerreinen van een zware categorie;
In Gilze en Rijen momenteel geen grootschalige mestfabrieken zijn toegestaan, ook niet in het
buitengebied;
De definitieve vaststelling van het plan-Mer Mest door Gedeputeerde Staten is uitgesteld tot half april
van dit jaar;
De provincie binnen de gemeente Gilze en Rijen mogelijk al een aantal zoekgebieden voor locaties
grootschalige mestbewerking heeft gemarkeerd of gaat markeren;
We zien dat andere gemeenten in Brabant de deur dicht gooien en wij dit voorbeeld willen volgen;
We in het blad OOGST (als antwoord op de vraag: “wat gebeurt er als de gemeenten niet meewerken)
lezen dat de Gedeputeerde er al vertrouwen in heeft dat ze er samen met de gemeenten uitkomt.

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 Gilze en Rijen en voor inwoners in onze gehele regio;
Grootschalige mestbewerkingsinstallaties extra stikstofdepositie en fijnstof met zich meebrengen, niet
passend in een circulaire landbouweconomie en landschappelijk ongewenst zijn;
Grootschalige mestbewerkingsinstallaties niet thuishoren in het buitengebied maar op een daartoe
geëigend industrieterrein van zware categorie.

Draagt het college op om:
•
•
•

Op geen enkele manier mee te werken aan de oprichting van grootschalige mestbewerkingsinstallaties
(mestfabrieken) in de gemeente Gilze en Rijen;
Het standpunt om geen grootschalige mestbewerkingsinstallaties in Gilze en Rijen toe te staan krachtig
naar voren te brengen, en te blijven brengen, in de daartoe bestemde overleggen zoals HvB (Regio Hart
van Brabant);
Het standpunt om geen grootschalige mestbewerkingsinstallaties in Gilze en Rijen toe te staan over te
brengen aan zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, en aan onze
buurgemeenten in Hart van Brabant en West-Brabant.

D66 Gilze en Rijen

Groen Gilze en Rijen

PvdA GilzeRijen

Antonet Krol

Peter van Seters

Peter von Meijenfeldt

