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Bijlage
Antwoorden op de gezond
heidsvragen van de Provincie

Geachte mevrouw De Zoete, Noord-Brabant over Mestver
werker OOC/MACE te Oss

Op 27 juli 2016 heeft u het RIVM opdracht gegeven om samen met
Wageningen Universiteit (WUR) zeven vragen te beantwoorden over
mogelijke gezondheidsrisico’s van het mestverwerkingsinitiatief van
OOC/MACE in Oss. Experts van het RIVM en Wageningen UR hebben op
basis van beschikbare wetenschappelijke literatuur en kennis de vragen
zo goed mogelijk beantwoord. De antwoorden op de gestelde vragen
staan in de bijlagen van deze brief.

Samenvattend kan het volgende gezegd worden: Mest kan verschillende
micro-organismen en chemische stoffen bevatten. In Nederland en in de
internationale literatuur zijn geen aanwijzingen gevonden dat mestver
werkingsinstallaties een bron zijn voor uitbraken van infectieziekten. Het
bedrijfsproces van de voorgestelde mestverwerker is zodanig ingericht dat
de verspreiding van micro-organismen en chemische stoffen naar de om
geving wordt tegen gegaan. Zo wordt onder andere de mest gesloten
aangeleverd, heerst er een onderdruk in de fabriek, is er een actieve af
zuiging van de lucht via luchtwassers voordat de lucht buiten de fabriek
komt, wordt het afvalwater gezuiverd middels omgekeerde osmose en
wordt het eindproduct gepasteuriseerd.

In de brief van 18 augustus vanuit het RIVM aan de provincie Noord Bra
bant (kenmerk 20160128VLH/AH/wh) hebben we al meegedeeld dat de
per e-mail toegestuurde aanvullende vragen, opgesteld door de stichting
“Geenmestverwerkinginoss.nl” niet behandeld zijn. Deze aanvullende vra
gen zijn dermate gevarieerd en open geformuleerd, dat het voor RIVM en
WUR onmogelijk is om hierop binnen de gestelde termijn een bruikbaar en
wetenschappelijk onderbouwd antwoord te geven.
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Zoals eerder al aangeven, is het RIVM bereid de provincie ook in het ver
volgtraject te ondersteunen met wetenschappelijke kennis op basis waar- Datum
van keuzen kunnen worden beargumenteerd bij de vergunningverlening 31 augustus 2016

of om inhoudelijke vragen over milieu en mogelijke gezondheidseffecten Ons kenmerk

te beantwoorden. Dit kan eventueel ook in samenwerking met het kennis- 2O16O13SVLHWH/mst

platform Veehouderij en Humane Gezondheid.

Wij adviseren u om dit kennisplatform te betrekken bij de dialoog met de
bewoners. Het kennisplatform is opgericht om te ondersteunen bij het
herkennen en bespreekbaar maken van kennislacunes, maatschappelijke
zorgen en handelingsperspectieven. Het kennisplatform zou de provincie
kunnen ondersteunen met kennis en met deelname van experts aan een
gesprek met betrokkenen. De bijdrage van het kennisplatform in een ge
sprek kan helpen om zowel wetenschappelijke vragen te verhelderen, als
de maatschappelijke zorgen te adresseren, bijvoorbeeld door kennis over
handelingsperspectieven in te brengen. Daarbij kan gebruik gemaakt wor
den van het brede netwerk van de zeven organisaties die in het kennis-
platform verenigd zijn.

Met vriendelijke groet,

Drs. A.S. Hassojit
Hoofd centrum Veiligheid
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