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Samenvatting
Namens Maatschap Leenders te Heusden heeft het adviesbureau E kwadraat advies een verzoek ingediend voor de oprichting van een mestvergistingsinstallatie aan de Bosweg 3 te
Heusden. Het betreft een installatie met een capaciteit van 100.000-120.000 ton per jaar. De
biomassa die hier wordt verwerkt bestaat voor de helft uit dierlijke mest en voor de andere
helft uit co-vergisting grondstoffen. De installatie heeft als doel het opwekken van biogas als
duurzame energiebron.
Vanwege de schaal van het initiatief biedt het bestemmingsplan geen (in)directe mogelijkheden voor de oprichting van de vergistingsinstallatie. Op grond van het duurzame karakter staat
het college in principe positief tegenover dit initiatief. Voorwaarde hierbij is wel dat wordt aangetoond dat het initiatief past binnen de normen op grond van milieuwetgeving. Tevens dient
bij de verdere uitwerking van de plannen rekening gehouden te worden met een goede landschappelijke inpassing van de vergistingsinstallatie en bijbehorende bouwwerken.
E kwadraat wil namens de initiatiefnemer (Maatschap Leenders) de plannen voor een mestvergistingsinstallatie graag toelichten aan uw commissie.
Uw commissie wordt gevraagd haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de volgende onderwerpen:
1. Hoe staat u in beginsel tegenover mestvergisting als vorm van duurzame energieopwekking?
2. Welke bedenkingen heeft u bij de voorgestelde locatie aan de Bosweg 3, gelegen in het
concentratiegebied glastuinbouw?
3. Wat zijn uw wensen ten aanzien van de doeleinden waarvoor de opgewekte energie moet
worden benut?
Inleiding
De plannen voor de oprichting van een mestvergistingsinstallatie zijn gesitueerd bij de intensieve veehouderij aan de Bosweg 3 op de percelen P0082, P0531 en P1741. Deze gronden
hebben in het bestemmingsplan Buitengebied Asten 2008 de bestemming agrarisch, tevens
met de aanduiding concentratiegebied glastuinbouw. Het bestemmingsplan staat slechts (na
ontheffing) mestverwerking op agrarische bouwblokken toe tot een maximum van 25.000 ton
per jaar. Bovendien dient minimaal de helft hiervan van het eigen bedrijf afkomstig te zijn. Het
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initiatief van Maatschap Leenders is vele malen groter en past dus niet binnen het bestemmingsplan.
Indien uw commissie in beginsel positief tegen dit initiatief staat, zal een herziening van het
bestemmingsplan noodzakelijk zijn om medewerking te verlenen. Hiervoor dient een MERprocedure gevoerd te worden die inzicht geeft in de milieueffecten van het initiatief.
Wat willen we bereiken
Een mestvergistingsinstallatie die voorziet in de opwekking van duurzame energie.
Wat gaan we daarvoor doen
Indien uw commissie verdere medewerking aan dit initiatief verleent, is het college voornemens over te gaan tot het geven van een bestuursopdracht. Op grond hiervan zullen alle randvoorwaarden en te nemen stappen in kaart worden gebracht.
Het gemeentelijk en provinciaal ruimtelijk beleid vormt in ieder geval een belangrijke randvoorwaarde voor planologische medewerking aan het initiatief.
Op gemeentelijk niveau is in de nog niet vastgestelde Glastuinbouwvisie Asten opgenomen dat
het glastuinbouwgebied aan de Waardjesweg de komende 20 jaar doorgroeimogelijkheden
heeft. Synergie tussen de glastuinbouw en andere sectoren, zoals de uitwisseling van energieen mineraalstromen, wordt als een mogelijke kans genoemd.
Het provinciaal beleid onderschrijft de kansen voor duurzame energieopwekking. In de Ontwerp Structuurvisie RO geeft de provincie aan dat ze vooral in Oost-Brabant (de Peel) ontwikkelingsmogelijkheden voor mestvergisting ziet. De locatie aan de Bosweg is daarnaast conform
de Ontwerp Structuurvisie gelegen in de zogenaamd zoekruimte primair agrarisch gebied. De
gemeente heeft de vrijheid om binnen deze zoekruimte primair agrarische gebieden te begrenzen waarbinnen de land- en tuinbouw een voorkeurspositie heeft. Dit betekent ondermeer dat
ruimte is voor agribusiness, dat wil zeggen met ruimte voor verwerking, opslag, logistiek en
duurzame energieopwekking op de locatie.
In de Verordening Ruimte stelt de provincie nadere voorwaarden voor de hierboven genoemde
ontwikkelingsmogelijkheden. In fase 1 van de Verordening Ruimte is het bestaande beleid opgenomen. Echter zullen de groeimogelijkheden voor intensieve veehouderijen sterk worden
beperkt. Dit kan een grote hobbel vormen bij de verdere uitwerking van dit initiatief.
In fase 2 van de Verordening Ruimte worden nadere bindende regels gesteld aan uitbreiding,
intensivering en herbestemming van bestaande agrarische bedrijfslocaties. Bij (grote) uitbreidingen of nieuwe functies zal worden gevraagd hoe de functie, gelet op de aard en schaal van
de activiteit, past in het ontwikkelingsperspectief voor het gebied. Een volgende stap zal zijn
dat door middel van een omgevingstoets wordt gekeken wat de effecten van de gewenste
ontwikkeling zijn op de omgeving. Ten slotte zal op grond van de zogenaamde landschapsinvesteringsregel de ontwikkeling worden gekoppeld aan een tegenprestatie gericht op een verbetering van de kwaliteit van het landschap. Onder deze voorwaarden is na ontheffing van GS
de ontwikkeling van agribusiness, waaronder duurzame energieopwekking, mogelijk.
Mogelijke Alternatieven
De duurzame energie die middels de mestvergisting wordt opgewekt kan voor verschillende
doeleinden worden benut:
1. De CO2 die vrijkomt kan worden benut voor verwarming van de glastuinbouw aan de
Waardjesweg.
2. Na opwerking van het biogas tot groengas kan het worden geleverd aan het Gasunie gasnet.
3. Het groengas kan benut worden voor de verwarming van woningen in Asten, zoals in Loverbosch Oost. Voor deze woningbouwuitbreiding heeft de raad al de ambitie uitgesproken
om de opties voor duurzaam energiegebruik te verkennen.
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Risico’s
Indien het komt tot een bestemmingsplanprocedure staat deze open voor bezwaar en beroep.
Wat mag het kosten
De kosten voor het voeren van een eventuele bestemmingsplanprocedure zullen middels het
sluiten van een anterieure overeenkomst (of exploitatieplan) op de initiatiefnemer worden verhaald. De noodzakelijke MER-procedure is eveneens voor rekening van de initiatiefnemer.
Bijgaand treft u aan:
Het verzoek van Maatschap Leenders met een omschrijving van het initiatief, inclusief bijlagen.
Voor u ligt ter inzage:
- Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (inclusief kaarten);
- Hoofdlijnennotitie Verordening Ruimte fase 2;
- Verslag van de commissie Ruimte d.d. 18 mei 2010.
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