
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Geen Mestverwerking – Vragen tbv gezondheidsonderzoek  
12 juli 2016  
 
Alle vragen hebben betrekking op de mestverwerkingsfabriek zoals omschreven in de 
aanvraag door OOC Terminals en Mace. 
 
Hoofdvraag:  
Kunt u middels dit onderzoek aantonen en garanderen dat een mestverwerkingsfabriek van 
deze omvang en deze samenstelling*, waarbij niet eerder toegepaste combinatie van 
bewerkingstechnieken worden gebruikt, geen risico's voor de gezondheid en veiligheid van 
omwonenden en gebruikers van accommodaties (zoals sportclubs, scholen, kinderopvang, 
etc.) met zich meebrengt, op de korte, middellange en lange(re) termijn?  
Zo ja, op welke wijze zal dit dan aangetoond en gegarandeerd worden?  

*) Experimenteel karakter, immers elders niet operationeel/in werking. 

Basale onderzoeksvragen: 
1) Waaraan kunnen mensen die in de buurt van mestverwerkingsfabrieken wonen/werken 
worden blootgesteld? Welke agentia komen vrij uit de mestverwerkingsfabriek en via welke 
routes? Kunnen deze komen uit zowel aangevoerde stoffen als afvalstoffen en/of verwerkte 
mest? Fijn stof (aerosolen), gassen, endotoxinen, micro-organismen, zoonosen, 
chemicaliën, etc? Hangt de hoeveelheid vrijgekomen agentia samen met de grootte van de 
fabriek?  
 
2) Wat is het blootstellingsgebied in de situatie zoals omschreven in de aanvraag van OOC 
terminals en MACE? Welk verband bestaat er daarbij tussen de concentratie van 
vrijkomende agentia en de afstand tot de fabriek? Wat is de invloed van verschillende 
weersomstandigheden op het blootstellingsgebied en de routes van verspreiding van agentia 
(wind, neerslag)? 
 
3) Welke gezondheidseffecten kunnen zich bij omwonenden voordoen en in hoeverre zijn 
deze te relateren aan blootstellingsgegevens?  In welke mate zal de nabijheid van een 
mestverwerkingsfabriek de gezondheidsrisico’s van omwonenden beïnvloeden? Kan 
blootstelling aan meerdere verschillende agentia  een synergistisch effect hebben op deze 
risico’s en daardoor het risico vergroten? Dus zouden combinaties van blootstellingen 
mogelijk ernstigere gezondheidseffecten kunnen veroorzaken? (denk hierbij ook aan de 
verspreiding van micro-organismen door bij voorbeeld fijnstof, of combinaties van 
blootstelling aan chemicaliën en pathogenen) 
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4) Wat is de acceptabele dagelijkse bloostelling voor de mens aan deze agentia? Hoe ver 
zou de woonafstand tot een mestverwerkingsbedrijf van deze grootte minimaal moeten zijn 
om onder het niveau van de acceptabele dagelijkse bloostelling voor de mens te blijven?  
 
5) Wat is het maximaal toelaatbaar risiconiveau voor het milieu van de mogelijk vrijkomende 
agentia? Via welke routes komen deze agentia in het milieu?  Wat voor invloed heeft een 
mestverwerkingsfabriek op het ecosysteem van zijn omgeving, en kunnen veranderingen 
aan het ecosysteem gezondheidsrisico’s met zich meedragen voor mens en dier?  Zijn 
verschillende weersomstandigheden hierop van invloed en wat is het effect er van? 
 
6) In welke mate is de voorgenomen omvang van de mestverwerking in de fabriek door OOC 
terminals en MACE van invloed op de directe omgeving? Welke beheersmaatregelen 
zouden kunnen worden genomen om het risico dermate klein te maken dat het 
verwaarloosbaar is vergeleken met een situatie zonder mestverwerkingsfabriek? 
Gezondheid is niet slechts afwezigheid van ziekte of andere gebreken, maar ‘een toestand 
van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden’ (definitie van 
gezondheid WHO). Dit brengt ons bij de volgende vragen: 
 
7) Welke factoren spelen verder nog een rol bij beschouwingen over het gezondheidsrisico? 
Denk hierbij aan geur, geluid, transport, en veiligheid van het transport (aan- en afvoer van 
mest en daaraan gerelateerde producten, uitstoot gassen door transport, uitstoot geur door 
fabriek, etc). Wat zou dit betekenen voor de kwaliteit van leven van de omwonenden? 
 
8) Bent u bekend met de adviezen uit het rapport van de Provinciale Raad Gezondheid 
(2014) “ Advies met betrekking tot mestverwerking en bewerking in Noord-Brabant vanuit 
Gezondheidsperspectief (oktober 2014, Mariet Paes in samenwerking met Henk Jans 
(GGD), Brabants Kennisnetwerk Zoonosen)? 
 
    Uit dit rapport blijkt dat er tot dusverre nog erg weinig onderzoek is gedaan naar de 
neveneffecten die mestbewerking en -verwerking hebben op het gebied van 
volksgezondheid. Juist op het gebied van volksgezondheid zijn er volgens het 
InterProvinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) nog steeds 
veel onduidelijkheden over de risico’s die mestbewerking en -verwerking kunnen hebben en 
zijn er beperkte data beschikbaar over de mogelijke emissies van de centrales/bewerkers 
naar de omgeving toe. 
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    Er wordt tevens aangegeven dat er nog beperkt wetenschappelijk bewijs is voor de 
mogelijke gezondheidsrisico’s die in relatie tot mestverwerking kunnen optreden, zodat 
aanbevolen wordt het voorzorgsprincipe toe te passen ( = de bewijslast ligt bij de 
voorstanders van de ingreep als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de 
toekomstige schade). Voorts wordt aangegeven in het rapport dat grote 
mestverwerkingsinstallaties in een dichtbevolkt gebied zoveel gezondheidsrisico’s met zich 
zullen brengen, dat vanuit het voorzorgsprincipe hiervoor niet gekozen zou moeten worden. 
 
    Vragen op basis van dit artikel: 
 9) Welke (wetenschappelijke) onderzoeken zijn u bekend op het gebied van mestbewerking 
en -verwerking, in het bijzonder onderzoeken die hebben plaatsgevonden na oktober 2014 
(datum voorgaand rapport van de Provinciale Raad). 
 
10) Kunt u bovenstaande aanbevelingen onderschrijven en zo nee, waar baseert u dat dan 
op? 
 
11) Zeer recentelijk is uit een driejarig durend onderzoek van het RIVM, Universiteit Utrecht 
(IRAS), Wageningen UR en Nivel naar voren gekomen dat omwonenden veehouderij meer 
luchtwegklachten hebben. 
Dit onderzoek heeft, zoals gezegd, drie jaar geduurd en is uitgevoerd in samenwerking met 
de UU (IRAS), Wageningen UR en het Nivel. Hoe reëel is het dat het RIVM in de thans 
voorgelegde kwestie in een periode van krap twee maanden (juli 2016- september 2016) 
een gedegen onderzoek kan verrichten naar de gezondheidsrisico’s voor de omwonenden 
van nog te bouwen mestverwerkingsinstallatie die qua omvang enorm zal zijn (500.000 ton 
mest per jaar) en die uniek is in zijn soort (er zijn nog geen mestverwerkingsinstallaties die 
qua techniek en omvang lijken op de installatie die beoogd is op de Elzenburg). 
 
12) Bent u bekend met de ligging van industrieterrein Elzenburg ten opzichte van de 
maatschappij, dat wil zeggen ten opzichte van de hoeveelheid burgerwoningen, scholen, 
kinderopvang en sportcomplexen in de nabijheid? 
13) Baseert u (de conclusies) van het onderzoek enkel op de informatie die u bekend is uit 
de bouwtekeningen/informatie die afkomstig is van de ontwikkelaar/MACE of wel  baseert u 
(de conclusies) van het onderzoek op aannames? Zo nee, op welke feiten heeft u (de 
conclusies van) dit onderzoek gebaseerd? 
 
14) Indien dit onderzoek enkel is gebaseerd op  de informatie die u bekend is uit de 
bouwtekeningen/informatie die afkomstig is van de ontwikkelaar/MACE, in hoeverre is zijn 
de (conclusies van) dit onderzoek nog van waarde indien in de praktijk zal blijken (uit 
metingen/handhaving etc.) dat de informatie die thans bekend is achteraf niet geheel blijkt te 
kloppen. 
15) Uit voornoemd onderzoek van het RIVM (IRAS, Wageningen UR en Nivel), blijkt dat er 
een negatieve relatie bestaat tussen intensieve veehouderij en gezondheid. Op welke wijze 
zijn de conclusies uit dit rapport van belang voor het thans uit te voeren onderzoek? Te 
denken valt onder andere aan (niet uitputtend bedoeld): mest is een niet los te denken 
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aspect van intensieve veehouderij; ammoniakuitstoot vindt eveneens plaats bij de beoogde 
mestverwerkingsinstallatie. 
 
16) Meer dan de helft van de vroegtijdige sterft door luchtverontreiniging heeft met de 
landbouw te maken. In de gemeente Oss vindt veel intensieve landbouw plaats (in 2013 is er 
een explosie van vergunningaanvragen geweest, waarbij Oss de derde plaats bezette met 
maar liefst 23 aanvragen). Oss is het epicentrum van de Q-koorts. Welke invloed heeft de 
cumulatie van intensieve veehouderij en de uitstoot die industriële activiteiten, daaronder 
begrepen de uitstoot van de beoogde mestverwerkingsinstallatie, met zich brengen, (en de 
intensieve transportbewegingen) op de luchtverontreiniging en daarmee op de gezondheid 
van de omwonenden? 
 
17) In hoeverre is het wenselijk om een mestverwerkingsinstallatie van deze omvang, die 
nog nimmer elders is gebouwd en waarvan derhalve nog onbekend is of de papieren 
werkelijkheid overeen zal komen met de uiteindelijke werkelijkheid, te bouwen op een 
industrieterrein dat is gelegen tegen woonwijken, scholen, kinderopvang en 
sportcomplexen? Is het met het oog op onbekende risico’s niet wenselijker om een locatie te 
beogen die meer geïsoleerd ligt van gevoelige objecten zoals voornoemd? 
 
18) Brengt de verwerking van mest in een installatie van een dergelijke omvang een risico 
voor omwonenden met zich op zoonosen, antibiotica resistentie dan anderszins? Zo nee, 
waar wordt dit op gebaseerd? Kunnen er in het afvalwater pathogenen/ ziekmakende 
agentia zitten? 
 
19) Kan het aanwezige oppervlaktewater de hoeveelheid te lozen effluent en hemelwater 
aan en is dit ecologisch aanvaardbaar?  
 
20) Wat zijn de effecten van de uitstoot van de mestfabriek gecombineerd met de andere 
uitstoot van de bedrijven op industrieterrein Elzenburg? Is er sprake van cumulatie van 
uitstoot en cumulatie van gezondheidsrisico’s?  
  
 


