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Actieve informatieplicht GS; besluit stopzetten provinciale inzet
m.b.t. project regionale mestopslag

Bevoegdheid

GS

Wat is het voorstel?

Kennisnemen van GS-besluit.

Toelichting
Kosten en dekking
Overige informatie

Het actiepunt regionale mestopslag is, na consultatie van de
betrokken gemeenten en in goed overleg metZLTO, stopgezet.

ii n ii IIHI 1 IJ
15013770

Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten
1
i
r

de voorzitter van Province le Staten
pa Statengriffie

Lniöl! cc tirÿr riln.

*flfVTiflrK
d15 (ïenmalu

15G12802

aldïlirg

Ruimte

**OVINCIE ZJEEiANO
0 re"Mu"

a|la£i5(nÿ

DATUM

□ａｒｉ＇ｉｄｅｌｑｉ qJo>

J.M vandeVrie

tisortdEsrummsf:

0113-631910

arrtet-wu-p

Actiepunt Omgevingsplan Regionale mestopslag

'™«'-

2 3 SEP. 2015

Mdoeburg.

AMBT.

2 3 SEP, ?JI5

DOC.Wi. t TOi i
ZAAK hfl.
CU90.

y

V°

15 september 2015

Geachte leden,
Hierbij infomeren wij u ever de provinciale inzet met betrekking tot regionale mestopslag en het daarbij aan¬
sluitende actiepunt 3 uit het Omgevingsplan Zeeland 2012-2010 ( Verbetenng regionale distributie dierlijke
mest; bladzijde 41).

In het omgevingsplan is het actiepunt opgenomen dal de provincie het initiatief neemt om in overleg met
gemeenten verspreid over de provincie ruimtelijke mogelijkheden te scheppen voor regionale mestopslag

In 2012 is een intensie F traject gestart in een viertal Zeeuwse regio's Hienn hebben naast de provincie hen
gemeenten en het waterschap geparticipeerd
Het project heeft een voortva rende start gekend In de loop van het proces is onduidelijkheid ontstaan over de
invloed van regionale mestopslagen op het toentertijd in ontwikkeling zijnde stikstofbeleid. Het project is daar¬
door ook enige tijd minder intensief geweest.
Medio dit jaar hebben wij de stand van zaken met de ZLTO geévalueerd. Wij hebben ons daarbij de vraag
gesteld of het nog langer zinvol is energie te stoppen in dit project Wij zijn gezamenlijk tot de conclusie geko¬
men dat dit niet het geval is Daarvoor zijn de volgende overwegingen
Er is door zowel provincie als ZLTO veel energie gestopt in het traject
*
Het
belang van mestopslag in het algemeen wordt lokaal door drt project wei meer erkend {bewustwor¬
*
ding)
Er is geen helderheid verkregen over mate van emissies uit mestopslagen en de gevolgen voor de ont¬
*
wik ke lings ruimte stikstof
BIJ gemeenten lijkt er meer draagvlak om middels lokaal maatwerk uitvoering te geven aan het actiepunt
*
laten het afweten en tonen geen enkele belangstelling.
Marktpartijen
•
Om bovenstaande redenen hebben wij in goed overleg met de ZLTO besloten dit actiepunt stop te zetten
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Voor de volledigheid merken wij op dat dit geen consequenties heeft voor het ruimtelijk beleid voor mestopslag.
Naast lokale mestopslag op het agrarisch bouwvlak blijft via maatwerk regionale mestopslag afhankelijk van
de lokale situatie onder de geformuleerde voorwaarden mogelijk.
Hoogachtend,

Behoort bi| brief d.d. 15 september 2015 mei ons kenmerk 15Q12BS2
Van de sideling Ruimte
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