
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afspraken klankbordgroep gezondheidsonderzoek RIVM/WUR  
6 september 2016 
 

1. Provincie stuurt aanwezigen historisch overzicht van data waarop sinds 22 juni 2016 
overleg heeft plaatsgevonden met inwoners van Oss en data waarop stukken zijn 
verstuurd aan bewoners of de onderzoekers. Ook plaatst de provincie deze 
informatie op de website 

2. Het totaaloverzicht van de onderzoeksvragen van de klankbordgroep en de door de 
Stichting aangeleverde aanvullende vragen van 11 augustus worden eveneens 
toegestuurd + op de website geplaatst. 

3. De onderzoekers vullen hun rapportage aan met een paragraaf over het al dan niet 
voorkomen van endotoxinen in drjifmest en de risico’s die zich kunnen voordoen 
tijdens transport en verwerking. 

4. De provincie stuurt het Kennisbericht over Zoönosen van het Kennisplatform 
Veehouderij en Humane Gezondheid toe en plaatst de informatie op de website. 

5. De tijdens de informatieavond van 22 juni 2016 gemaakte bandopnamen worden 
beluisterd om de exacte bewoording te achterhalen van de toezegging van 
gedeputeerde Spierings wat wel/niet meegenomen zou worden in het 
gezondheidsonderzoek. 

6. Er bestaan nog geen normen voor ziekteverwekkende micro-organismen. Hier is bij 
de bewoners wel behoefte aan. Deze behoefte wordt doorgespeeld naar de 
landelijke politiek. 

7. Er wordt een aparte afspraak gemaakt met de klankbordgroep/Stichting om door te 
spreken aan welke toezichtfrequentie behoefte is in de beginfase van de 
mestverwerking en hoe omwonenden hierbij betrokken kunnen blijven. OOC wordt 
gevraagd of zij bereid is tot continumeting van de uitstoot van de luchtwasser. 

8. De provincie beantwoordt de vragen die zijn opgenomen in het totaaloverzicht van 
vragen onder het kopje “overige zaken” zo spoedig mogelijk, stuurt de antwoorden 
toe en plaatst deze op de website. 

9. Provincie/ODBN zoeken uit hoe zij kunnen controleren of de pasteurisatie inderdaad 
plaatsvindt volgens de afspraken (minimaal 1 uur op minimaal 70 graden) en of we 
een voorschrift in de vergunning kunnen opnemen dat dit moet worden bijgehouden. 
De onderzoekers nemen in hun rapport een passage op over de risico’s als een 
lagere temperatuur wordt aangehouden. 

10. GGD en Kennisplatform maken samen een basistoelichting over voor de mens 
ziekteverwekkende micro-organismen, hun levensduur, de wijze waarop mensen 
deze organismen binnen kunnen krijgen (inademing of opeten) etc. Dit wordt 
toegevoegd aan de rapportage. 

11. Aan gedeputeerde Spierings wordt de vraag voorgelegd of de provincie bereid is de 
hoeveelheid endotoxinen en micro-organismen die uit de schoorsteen komt te 
meten, wanneer de mestverwerkingsfabriek draait. RIVM/WUR kan dit onderzoek 
uitvoeren. 
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12. RIVM/WUR verduidelijkt het rapport met betrekking tot de verschillende punten die 

tijdens het overleg zijn besproken. Provincie plant in overleg met de onderzoekers 
en klankbordgroep/Stichting een vervolgbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst 
worden de antwoorden op vraag 2 t/m 7 van de rapportage besproken. Deze 
bijeenkomst wordt gehouden voor 24 september. Vooraf worden de aangepaste 
rapportage en de beantwoording van de “overige zaken” toegestuurd. 
 

 


