SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE |art. 40 vragen
Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde voor vergaderingen van de raad hebben
raadsleden de mogelijkheid schriftelijk aan het College van burgemeester en wethouders vragen
te stellen.

Datum: 16-08-2021

Aan de voorzitter van de raad.

Steller vragen: Bea Mieris, PvdA fractie

Onderwerp: Is een mestverwerkingbedrijf in de gemeente Tilburg gewenst?!

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
In de media heeft de PvdA fractie moeten vernemen dat er een mestverwerkingsbedrijf in de
gemeente Tilburg gevestigd wordt. We lezen in de media dat de vergunningen voor dat bedrijf al
binnen zouden zijn. Dat verbaast ons als PvdA fractie omdat er onlangs uit de beantwoording van
informatieve vragen over de mogelijke komst van een mestverwerkingsbedrijf op industrieterrein
Kraaiven niets bleek van het bestaan van dit voor ons nieuwe initiatief met de benodigde
vergunningen. De wijkraden van Tilburg Noord hebben in juni van dit jaar aangegeven grote zorgen
te hebben over de komst van een mestverwerkingsbedrijf naast hun woonomgeving. Er wordt
gevreesd voor stankoverlast. Het kan wat de PvdA betreft niet zo zijn dat er vergunningen worden
afgegeven voor een mogelijk overlast gevend bedrijf zonder daar de gemeenteraad, omwonenden en
milieu organisaties van op de hoogte te stellen en hen de gelegenheid te geven mee te praten en te
beslissen. Op zich zou het verwerken van mest tot biogas tijdelijk, zolang er sprake is van een
mestoverschot in onze regio, een positieve ontwikkeling kunnen zijn. Of er sprake is van een
mogelijke positieve ontwikkeling weten we alleen als we er met elkaar over praten en er uiteindelijk
over beslissen. Het lijkt nu of het de gemeente Tilburg overkomt met mogelijk nare gevolgen voor de
bewoners van Tilburg Noord.
1. Is het college op de hoogte van de komst van een mestverwerkingsbedrijf bij De Spinder en
klopt het dat de vergunningen voor dit bedrijf al binnen zijn?
2. Waarom zijn de gemeenteraad en andere belanghebbenden zoals omwonenden en
milieuorganisaties niet op de hoogte gebracht van deze ontwikkeling?

3. Hoe denkt het college over deze ontwikkeling, de vestiging van een mestverwerkingsbedrijf
in de gemeente Tilburg?
4. Wat voor vergunningen heeft de gemeente afgegeven voor dit bedrijf of gaat de gemeente
mogelijk afgeven voor dit bedrijf? Is er sprake van een tijdelijke vergunningen gezien de
ontwikkelingen in de agrarische sector?
5. Hoe gaan de gemeenteraad, omwonenden en andere belanghebbenden zoals milieu
organisaties bij deze ontwikkeling betrokken worden?
6. Gaat het college beleidsregels opstellen om vat te krijgen op de vestiging van
mestverwerkingsbedrijven? Graag met uitleg.

Toelichting:
De informatieve vragen vanuit de PvdA over de mogelijke komst van een mestverwerkingsbedrijf aan
de Posthoornstraat 5 met beantwoording vanuit de ambtelijke organisatie:

Hoe het staat met deze aanvraag omgevingsvergunning voor
een mestverwerkingsbedrijf?
Na het indienen van de aanvraag is de initiatiefnemer gebleken dat het pand De
Posthoornstraat 5 inmiddels is verkocht aan een andere koper. Daarmee is het initiatief
komen te vervallen en heeft de aanvrager de aanvraag op 1 juli 2021 ingetrokken.
Daarmee wordt de verdere behandeling van de aanvraag beëindigd.
Wanneer wordt er een besluit genomen?
Zie het antwoord op de vorige vraag.
Welke mogelijkheden hebben inwoners van Tilburg Noord (op 1 km afstand) om
tegen deze ontwikkeling te ageren?
Nu de aanvraag door de aanvrager is ingetrokken is verdere rechtsbescherming van de
omgeving in de vorm van inzage, zienswijzen, bezwaar of beroep niet meer aan de orde.
Is de komst van een mestverwerkingsbedrijf mogelijk volgens het
bestemmingsplan van industrieterrein Kraaiven?
Mestverwerking wordt in de Staat van Bedrijfsactiviteiten die behoort bij het
bestemmingsplan ingedeeld in de milieucategorie 5.1. Het industrieterrein Kraaiven
kent locaties, zoals de locatie die beoogd was voor dit initiatief, waar bedrijven tot en
met categorie 5.2 zijn toegestaan. Deze activiteit is op voorhand dan ook niet uitgesloten
volgens het bestemmingsplan op het industrieterrein Kraaiven.
Heeft de gemeente Tilburg beleidsregels ten aanzien
van mestverwerkingsbedrijven en zo ja hoe luiden die?
Tilburg heeft geen specifiek beleid voor mestverwerkingsbedrijven. Het is provinciaal
beleid dat mestbewerking op een schaal die groter is dan de individuele
veehouderijlocatie een industriële activiteit is die thuishoort op bedrijventerreinen. Dit
is voor het buitengebied verwerkt in het bestemmingsplan “Tilburg, parapluplan
agrarische bedrijven” waarin is opgenomen dat op de locaties waar een agrarische
bestemming geldt mestbewerking van niet ter plaatse vervaardigde mest is uitgesloten.
Informatie vanuit de media over het meest recente initiatief om te komen tot een
mestverwerkingsbedrijf in de gemeente Tilburg:
https://www.omroeptilburg.nl/nieuws/plan-voor-grote-mestfabriek-in-tilburg-alle-vergunningenzijn-al-binnen/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/mestverwerking-op-de-spinder-gaat-er-nu-toch-van-komen-metmultinational-als-eigenaar~ac4f409c/

Ondertekening naam en partij, Bea Mieris, PvdA fractie

