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Betreft: Potdichtprincipe grootschalige mestverwerking

Geachte Raad, geacht College,

Steeds vaker is of wordt de gemeente bevoegd gezag bij grootschalige mestverwerking.
Reden daarvoor is een uitspraak van de Raad van State. Mogelijk wil nu, of in de toekomst ook 
in uw gemeente een bedrijf mest verwerken. Grootschalige mestverwerking kan een groot 
negatief effect hebben op de omgeving in de vorm van: volksgezondheidsrisico’s en stank. 
Daarom heeft de Provincie Noord-Brabant op 17 april 2018 de “Beleidsregel Volksgezondheid en 
Mestbewerkings-installaties Noord - Brabant” vastgesteld. Zie 
https://zoek.officielebekendmakinqen.nl/prb-2018-3051.html

Deze maatregel richt zich met name op het voorkomen van de uitstoot van bio-aerosolen.
Die worden uitgestoten bij bewerking van mest zonder emissiebeperkende maatregelen. 
Bio-aerosolen vormen een risico voor de volksgezondheid.

De Provincie Noord-Brabant tracht gemeenten te bewegen genoemde beleidsregel over te 
nemen ter bescherming van omwonenden. Tot nu zijn er, voor zover wij weten, helaas nog geen 
gemeenten die dit hebben gedaan. Op dit moment zijn omwonenden van grootschalige 
mestbewerkers die onder gemeentelijk bevoegd gezag vallen niet beschermd tegen de uitstoot 
van virussen, bacteriën, endotoxinen en andere ziekteverwekkers.

Daarom doen wij een dringend beroep op u om de beleidsregel spoedig over te nemen in 
het belang van de volksgezondheid van uw bevolking. Laat de burgers niet aan hun lot 
over!

Wij vragen u vriendelijk ons te informeren welke stappen u gaat zetten met betrekking tot deze 
beleidsregel. We gaan er vanuit dat volksgezondheid voor u de hoogste prioriteit heeft.

We vertrouwen erop spoedig een reactie op dit schrijven te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet, 
Milieuvereniging BENEGORA,

Bert Zwiers, sęppétaris

Voonfiéer informatie, inclusief technische onderbouwing:
https.ZZwww.brabant.nli'dossiersZdossiers-OD-themaZplattelandZaqrofood-in-brabant/versnellina-transitie-duurzame-veehouderiiZbeleid-
veehouderii/gezondheidskader-voor-mestverwerkinasinstallaties
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