Mestverwerking en de ruimtelijke ordening:
een tweestrijd in West-Vlaanderen?
Platformtekst van de West-Vlaamse Milieufederatie.
Sinds 1 januari 2007 is het nieuwe mestdecreet (MAP3) in werking als oplossing voor de
strengere Europese regels voor bemesting. In dit decreet wordt mestverwerking naar voor
geschoven als een belangrijke oplossing voor het wegwerken van het mestoverschot.
Het richtkader voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting
in Vlaanderen is de omzendbrief RO/2006/01. In deze omzendbrief wordt gesteld dat de
inplanting van een mestverwerkingsinstallatie (tot 60000 ton per jaar) in agrarisch gebied
kan, mits rekening te houden met de voorwaarden inzake de ruimtelijke ordening, het
mobiliteitsaspect en het inputmateriaal (stromen niet afkomstig van land- en tuinbouw
mogen tot 40 % van het geheel uitmaken).
De voorwaarden in de omzendbrief zijn onduidelijk en te soepel waardoor mestverwerkingsinstallaties en vergistingsinstallaties in agrarisch gebied veel te gemakkelijk vergund worden.
In co-vergistingsinstallaties wordt gebruik gemaakt van energiegewassen (vb. maïs) en van
organische en biologische afvalstoffen, die aangevoerd dienen te worden. Bij deze
installaties wordt aan het uiteindelijke doel van bedrijfsgebonden mestverwerking
voorbijgegaan, want dierlijke mest maakt slechts een klein deel uit van het inputmateriaal.
Het doel van deze installaties is winst maken door energieproductie via verbranding van
biogas. Ook de duurzaamheid van dergelijke installaties kan in vraag gesteld worden.
De vergunde verwerkingscapaciteit voor dierlijke mest in West-Vlaanderen steeg van 1,5
miljoen ton ruwe mest in 2005 tot 3,5 miljoen ton ruwe mest in 2007.
West-Vlaanderen zorgt intussen voor 64 % van de mestverwerking in Vlaanderen, terwijl de
provincie maar verantwoordelijk is voor 42 % van de mestproductie!
Deze cijfers wijzen op de ondoordachte manier waarop in West-Vlaanderen
milieuvergunningen voor verwerkingsinstallaties worden goedgekeurd. Dit alles gebeurt op
een ongecontroleerde manier waarbij wildgroei van verwerkingsinstallaties dreigt. Dit houdt
ook in dat er duizenden tonnen mest en afvalstoffen aangevoerd worden naar onze provincie
om hier verwerkt te worden. Deze verwerking gebeurt in industriële installaties die ingeplant
zijn in agrarisch gebied (al dan niet met landschappelijke waarde). Dit agrarisch gebied ligt
soms rond woonkernen en heeft geen transportinfrastructuur en veiligheidsvoorzieningen
voor deze industriële activiteiten. Het transport gebeurt soms op landelijke wegen met
overlast en geurhinder voor de omwonenden tot gevolg. Verscheidene buurtcomités en
actiegroepen getuigen van de problematiek.
Om aan de Europese Nitraatrichtlijn te voldoen zal mestverwerking alleen niet volstaan, de
mestproductiedruk moet omlaag. Via de derogatie verkreeg Vlaanderen al een afwijking
van de Europese bemestingsnormen. Er zullen daarom extra inspanningen nodig zijn voor
een verdere afbouw van de veestapel.
Uit de cijfers van de Mestbank blijkt echter dat er tussen 2005 en 2006 in West-Vlaanderen
een toename is van 50643 varkens! Bovendien zijn de voorwaarden ondertussen vervuld
om bedrijven te kunnen uitbreiden mits bewezen mestverwerking. Met een stijgende
mestproductie lijkt de doelstelling van het mestdecreet om het mestoverschot te verminderen
gehypothekeerd. De omzendbrief was slechts één van de instrumenten om deze doelstelling
te bereiken.

Op Vlaams niveau zijn er trouwens voldoende aanwijzingen dat de omzendbrief RO/2006/01
dringend geëvalueerd moet worden.
De ervaringen met het gebruik en de toepassing van de omzendbrief werden binnen de
VCM-werkgroep ‘Ruimtelijke Ordening’ gebundeld in een nota, waarin benadrukt wordt dat
de omzendbrief vertaald moet worden in een duidelijk wettelijk kader.
De VCM-nota werd in april 2007 ter reactie overgemaakt aan de ministers van Landbouw,
Leefmilieu en Ruimtelijke ordening. Vlaams minister Crevits vroeg aan de werkgroep om
tegen midden februari een kritische evaluatie van de omzendbrief te maken.
Van deze werkgroep wordt ook verwacht dat ze een voorstel opmaakt om specifieke
bedrijventerreinen of speciaal voorbehouden zones voor mestbehandeling en vergisting af te
bakenen, wat tot op heden nog niet is gebeurd.
De onzekerheid wat betreft inplantingsmogelijkheden in agrarisch gebied, blijft volgens het
voortgangsrapport Mestbank 2007 nog steeds het grootste knelpunt.
De maatregelen, gericht op het wegwerken van mestoverschot en het verbeteren van de
waterkwaliteit, hebben ingrijpende gevolgen voor onze provinciale ruimtelijke ordening en
zijn nefast voor de kwaliteit van ons buitengebied.
Het provinciebestuur moet waken over een goede ruimtelijke planning waarbij agrarisch
gebied ontzien wordt van industriële activiteiten, zoals afvalverwerking en energieproductie,
en waarbij woongebieden ontzien worden van geurhinder en transportoverlast.
Er moet een provinciaal ruimtelijk kader komen met striktere voorwaarden inzake schaal en
bedrijfsgebondenheid om een doordachte inplanting te verwezenlijken en de industrialisering
van het platteland te stoppen.
Zolang er geen officiële evaluatie van de omzendbrief is en er geen strikter ruimtelijk kader
is, op Vlaams of op provinciaal niveau, moet er een moratorium komen op de inplanting van
bijkomende mestverwerkingsinstallaties in agrarisch gebied.
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