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Geacht college,

Medio augustus hebben wij vernomen dat VTTI Bio Energy van plan is om over twee jaar een 
mestverwerker operationeel te hebben aan de Vloeiveldweg, in Tilburg Noord, locatie De Spinder Het 
Tilburgse college van B&W wil haar stevige zorgen uiten aan u als vergunningverlenende instantie en 
bevoegd gezag in deze kwestie en u vragen om deze vergunning opnieuw zorgvuldig tegen het licht te 
houden en indien mogelijk in te trekken.

Wij constateren dat u op 12 maart 2012 een omgevingsvergunning heeft verleend aan Deponie Zuid BV 
voor het realiseren van een Bio Energie Centrale (BEC), Biomass Conversion Centre (BCC) en bio- en 
koolzuurgas centrale (LBM) U heeft de gemeenteraad van Tilburg ten behoeve van deze 
vergunningverlening een verklaring van geen bedenkingen gevraagd De Tilburgse raad heeft u deze 
verklaring gegeven op basis van de inzichten en van het voorgenomen gebruik op dat moment. Op 14 
oktober 2014 is door u vervolgens een veranderingsvergunnmg verleend waarbij per kalenderjaar 
325.000 ton mest en overige afvalstoffen zijn geaccepteerd voor vergisting en verwerking. Op 4 april 
2018 heeft u wederom een veranderingsvergunnmg verleend, daarbij is onder meer het gebruik van 
gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en natuur gewijzigd. Ook de ruimtelijke 
opzet en installaties, de werking van de opslag- en vergistingstanks en het toegestane aantal 
vervoersbewegingen zijn op dat moment aangepast. U heeft voorafgaande aan deze laatste vergunning, 
mede naar aanleiding van onze vragen, verklaard dat de vergunningsaanvraag op dat moment voldeed 
aan de nog door u nader vast te stellen Beleidsregel 'Volksgezondheid en Mestbewerkingsinstallaties 
Noord-Brabant'

Sinds de start van dit proces is nu bijna een decennium verstreken en zijn de inzichten maatschappelijk, 
economisch en politiek over mestverwerking gewijzigd, zo laten ook andere recente cases in Brabant 
zien. Er zijn zorgen in de samenleving over de gevolgen van een mestverwerkingsfabriek en het 
faciliteren hiervan is eindig Ook is de meest recente vergunning in deze Tilburgse situatie alweer ruim 
drie jaar oud. De vergunning is naar onze informatie echter nog altijd met (volledig) in gebruik genomen. 
Als college willen wij toewerken naar brede welvaart op basis van een duurzame en circulaire economie 
waarbij gezondheid van onze burgers op de voorgrond staat Niet voor niets heet ons bestuursakkoord 
'Gezond en Gelukkig in Tilburg'

Ons verzoek
Gelet op de veranderende inzichten, aanwezige zorgen en eindigheid van deze manier van verwerken, 
verzoeken wij u om de vergunning in te trekken wat bij onze kennis mogelijk is na een termijn van drie 
jaar na de eerder afgegeven vergunning. En anders geen verdere aanpassing of uitbreiding toe te staan 
die ten nadele van omwonenden of het milieu uitvallen
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In geval van enig verzoek tot aanpassing of uitbreiding van mogelijkheden op deze locatie zouden wij 
ook een inspraakronde verwachten. Verder gaan wij er vanuit, net als onze buurgemeente Loon op 
Zand, dat ten allen tijde de geldende afspraken rondom milieu, natuur en gezondheid worden nageleefd 
en gehandhaafd mocht dit initiatief onverhoopt toch doorgang vinden Tijdige en transparante 
communicatie over de impact en risico's richting betrokken overheden, bewoners, ondernemers en 
andere stakeholders is hierbij essentieel Wij vragen u om deze communicatie actief op te pakken als 
verantwoordelijk bevoegd gezag. Als gemeente zullen wij communiceren dat dit dossier actueel is en dat 
wij ons ervoor inzetten dat er geen mestverwerkingsfabrieken komen in Tilburg.

Ook vragen wij u te toetsen en erop toe te zien dat de reeds vergunde activiteiten overeenkomen met 
de beoogde activiteiten en aan ons toe te lichten in hoeverre deze voldoen aan de huidige regelgeving, 
beleid en actuele rekenwaarden aangaande geurlast en stikstofuitstoot- en depositie. Want ons 
bereiken berichten dat de geurlast hoger zou zijn met de beoogde activiteiten dan reeds vergund.
Verder heeft de provincie via de Wet natuurbescherming (artikel 5.4) de bevoegdheid een vergunning te 
wij'zigen of in te trekken als dit kan bijdragen aan het voorkomen van de dreigende achteruitgang van 
natuurwaarden hetgeen het gevolg is van stikstofuitstoot- en depositie hetgeen hier het geval zou zijn 
Wij vragen u dan ook gebruik te maken van uw bevoegdheid in deze.

Tot slot wijzen wij u op het lopende planMER, de nog te verschijnen Uitvoeringsagenda Mest en de 
recent provincie breed vastgestelde 'RE(K)S-sen' waarmee de provincie en de Brabantse gemeenten 
samen willen komen tot beleid voor respectievelijk mestbewerkingsinstallaties in Brabant en tot de 
duurzame opwek van energie Hiermee willen wij gezamenlijk bewerkstelligen dat er op basis van een 
goede inhoudelijke onderbouwing en via een zorgvuldig proces er een weloverwogen kader komt voor 
het schoon en veilig verwerken van mest in Noord-Brabant en voor een goede ruimtelijke en 
systemische inpassing van de energietransitie Ons inziens zou het passend zijn om de uitkomsten van 
de genoemde Uitvoeringsagenda Mest te kennen, integraal af te wegen en met elkaar te bespreken, 
voordat er een eventuele mestverwerkingsfabriek in Tilburg wordt gebouwd Wij zien bovendien goede 
aanleidingen om te veronderstellen dat de uitkomsten van de planMER zullen laten zien dat de locatie 
op De Spinder, gesitueerd in de groenblauwe mantel en dichtbij waardevolle natuur- en 
recreatiegebieden waarin wij met vele partners investeren, geen duurzame, milieu-effectieve en 
gezonde oplossing is voor dit Brabantse vraagstuk

Vanzelfsprekend willen wij deze brief graag nader toelichten Wij zien uit naar uw reactie

Met vriendelijke groet,

Een kopie van dit schrijven is verzonden aan. 
Gemeenteraad Tilburg
Voorzitters wijkraad Tilburg Noord en Reeshof
VTTI
OMWB

Vragen aan de gemeente7 Kijk op wwwtilburg nl


