Inplanting van mestverwerking

Installaties voor mestverwerking kunnen zowel ingeplant worden in agrarisch gebied
als op bedrijventerreinen. Bij de keuze van de locatie en de inplanting van een
installatie is niet alleen het wettelijk kader belangrijk; ook de communicatie tussen de
initiatiefnemer en de omwonenden is een onontbeerlijke factor voor het welslagen
van het project.
Inplanting in agrarisch gebied
Het richtkader voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting
in Vlaanderen is de omzendbrief RO/2006/01.
Nieuwe installaties van maximaal 60.000 ton kunnen onder bepaalde voorwaarden
ingeplant worden in agrarisch gebied, al dan niet gebonden aan één enkel bedrijf,:
- Installaties zijn bedrijfsgebonden als ze producten behandelen die voor meer dan
de helft afkomstig zijn van dat bedrijf.
- Een mestbehandelings- of vergistingsinstallatie niet gebonden aan één enkel
bedrijf kan ook in agrarisch gebied ingeplant worden, met uitzondering van de
ruimtelijk kwetsbare gebieden, de habitatgebieden en de beschermde
landschappen. De installatie moet dan wel in functie staan van een aantal
bedrijven uit de omgeving zowel naar activiteit (behandeling van producten) als
naar locatie (in te planten zo dicht mogelijk bij de betrokken bedrijven).
De inplanting van de installatie in agrarisch gebied moet gebeuren met de nodige
aandacht voor:
- de ruimtelijke ordening: de ruimtelijke verenigbaarheid met de agrarische
omgeving dient geëvalueerd te worden (bijv. het materiaalgebruik, de
landschappelijke inkleding);
- het mobiliteitsaspect: de globale benadering en een aantal belangrijke
elementen van het mobiliteitsaspect (aantal bijkomende transportbewegingen
en het type weg waarlangs het transport gebeurt) dienen gemotiveerd te
worden;
- het inputmateriaal: stromen die niet afkomstig zijn van de land- en tuinbouw
mogen tot een maximum van 40 % in de installatie gebruikt worden. Onder
stromen ‘niet afkomstig van land- en tuinbouw’ worden secundaire grondstoffen
en organische biologische afvalstoffen verstaan, zoals opgenomen in een
positieve lijst (bijlage bij omzendbrief).

Bestaande installaties met een capaciteit van meer dan 60.000 ton en/of een andere
de
verhouding aan inputstromen krijgen voldoende rechtszekerheid voor
hernieuwing van hun vergunning.
Op termijn zou de omzendbrief RO/2006/01 vertaald moeten worden in een duidelijk
wettelijk kader met voldoende rechtszekerheid.
Inplanting op bedrijventerreinen
Volgens de omzendbrief RO/2006/01 moeten grootschalige mestbehandelings- en
vergistingsinstallaties omwille van hun aard, omvang en verkeersgenerende impact
worden ingeplant op regionale bedrijventerreinen (industriegebieden of specifiek
daarvoor voorziene bedrijventerreinen voor afvalverwerking en –recyclage).
Momenteel wordt binnen de VCM-werkgroep ‘Ruimtelijke Ordening’, in overleg met
de Kabinetten van Landbouw, Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, de betrokken
administraties en met de sector, pro-actief een voorstel opgemaakt om specifieke
bedrijventerreinen of speciaal voorbehouden zones voor mestbehandeling en
vergisting af te bakenen (zoals opgenomen in de omzendbrief RO/2006/01).
Communicatie
Mestbehandeling en vergisting zijn vaak nog onvoldoende gekend bij de burger
waardoor buurtbewoners vaak weigerachtig staan ten aanzien van een nieuw
project.
Belangrijk is dat een open en constructieve dialoog tussen de initiatiefnemer en de
buurtbewoners in een vroeg stadium opgestart wordt en tevens onderhouden wordt
tijdens de verdere realisatie en werking van het project. Ter ondersteuning van de
initiatiefnemer wordt door het VCM, in samenwerking met STIM en Biogas-E, een
handboek en stappenplan opgesteld over het hoe en wanneer communiceren met de
omgeving. Om het draagvlak te verbreden, wordt tevens verder werk gemaakt van
het objectief informeren van de burger, de steden en gemeenten, provincies en
administraties. Heeft u als beleidsmaker, burger, ambtenaar, administratie, lokale,
provinciale of Vlaamse bestuurder enz. een vraag over mestverwerking? Contacteer
ons!

Contacteer ons voor meer informatie!

