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De belangrijkste dingen 
die jij moet weten over
deze beleidsmaatregel:

 Alles inpandig
· Zowel (ver)laden, lossen als opslag van mest.

· De procesruimte moet op onderdruk staan.

 Metingen 
 & monitoring
· Elektronische monitoring   
 luchtreinigingsinstallatie verplicht.

· Verplichte stofmeting.

 Verplicht hygiëniseren
 van mest
· Mest moet gedurende minimaal 1 uur op 
 minimaal 70 graden verhit worden. 

· Mest verlaat nooit ongehygiëniseerd de
 mestbewerkingsinstallatie. 

 Vergisting
· Vergistingsgas via WKK, 
 verbrandingsmotor of luchtreiningsinstallatie.

· Of: direct leveren op het gasnet als groen gas.

· Affakkelen verplicht bij calamiteiten en onderhoud.

 Luchtreinigings-
 installatie

· Luchtreinigingsinstallatie verplicht. 
 De installatie heeft een minimaal
 rendement van 85% stofreductie.

Beleidsregel
volksgezondheid & mestbewerkingsinstallaties

 Minimalisatie-
 verplichting op stof

·  Een vergunning voor mestbewerking wordt verleend  
 als de emissie van totaal stof naar de buitenlucht  
 zoveel als mogelijk is geminimaliseerd.

·  Er geldt een actualisatieplicht. Iedere 5 jaar toont de 
 ondernemer aan of hij of zij voldoet aan de eisen of  
 dat extra stappen ten aanzien van gezondheid   
 mogelijk zijn.

Aanvullend beleid
Om de risico’s voor volksgezondheid nabij mestbewerkingsinstallaties 
tot een minimum te reduceren, worden aanvullende maatregelen 
gesteld.

Maatwerk
De maatregelen gelden voor alle nieuwe mestbewerkingsinstallaties. 
Bestaande installaties moeten aan de regels voldoen, daarbij wordt 
een afweging gemaakt tussen de economische haalbaarheid van de 
maatregelen, de ligging van de mestbewerking nabij woningen en de 
gevolgen van het al dan niet toepassen van de maatregelen voor de 
omwonenden. 

Veel inwoners van Brabant maken zich zorgen over de gezond-
heidsrisico’s in relatie tot mestbewerkingsinstallaties. Gedeputeer-
de Staten werkten daarom maatregelen uit om de volksgezond-
heid nabij mestbewerkingsinstallaties zo goed mogelijk te borgen. 
De regelgeving is erop gericht om emissies van bio-aerosolen 
- bijvoorbeeld bacteriën, virussen en endotoxine - tot een 
minimum beperken.

Beperken emissie van stof

Bio-aerosolen kunnen een risico vormen voor de volksgezondheid. 
Onderzoek toont aan dat bio-aerosolen zich hechten aan stofdeeltjes. 
Daarom zijn de eisen uit de aanvullende regels gericht op het minima-
liseren van de totaal stofemissie. Totaal stof bestaat uit grof stof en fijn 
stof. De maatregelen zijn van toepassing op mestbewerkingsinstalla-
ties die onder het bevoegd gezag van de provincie vallen en gelden 
zowel voor nieuwe als bestaande installaties. 

De nieuwe eisen voor 
mestbewerkingsinstallaties

Steeds verdere minimalisatie van totaal stofemissie
Voor alle ondernemers met een mestbewerkingsinstallatie geldt een 
minimalisatieverplichting op totaal stof. Ondernemers moeten komen 
tot een steeds verdere reductie van emissies van totaal stof. Iedere 5 
jaar moeten ondernemers aantonen welke mogelijkheden zij binnen 
hun bedrijf zien om stofemissies verder te beperken. Daarnaast moet 
er een (periodieke) meting gedaan worden naar de uitstoot van totaal 
stof. Een vergunning voor mestbewerking wordt alleen verleend als de 
emissie van totaal stof naar de buitenlucht aantoonbaar geminimali-
seerd is, voor zover dat technisch en economisch haalbaar is. 

Hygiëniseren van het bewerkingsproces van mest
Aangevoerde mest dient vooraf gehygiëniseerd te zijn of binnen het 
mestbewerkingsproces te worden gehygiëniseerd. Dit kan door het 
toepassen van een warmtebehandeling, waarbij de mest gedurende 
ten minste een uur op een temperatuur van ten minste 70oC wordt 
gehouden of een gelijkwaardige behandeling ter beoordeling van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 

Activiteiten moeten inpandig plaatsvinden
Alle activiteiten zoals (ver)laden, lossen en opslag moeten inpandig 
plaatsvinden. De procesruimte moet hierbij onder onderdruk staan 
zodat er geen lucht kan ontsnappen via bijvoorbeeld kieren of 
(openstaande) deuren. De lucht wordt via een luchtreinigingsinstallatie 
gereinigd op stof.

Verplichte luchtreinigingsinstallatie
Een luchtreingingsinstallatie wordt verplicht gesteld. Deze moet een 
minimaal rendement van 85% stofreductie hebben en uitgerust zijn met 
een elektronisch monitoringssysteem. Deze gegevens worden beschik-
baar gesteld aan de overheid ter controle.

Vergistingsinstallaties
Als vergisting wordt toegepast, moeten de vergistingsgassen via een 
warmtekrachtkoppeling, verbrandingsmotor of luchtreinigingsinstallatie 
lopen. Het direct leveren op het gasnet door middel van groengas is 
ook toegestaan.

Uitzondering op basis van proportionaliteit

Evenredigheid bij bestaande installaties
Voor bestaande installaties geldt dat Gedeputeerde Staten kunnen 
afwijken van de maatregelen. Hierbij wordt rekening gehouden met 
economische haalbaarheid, de ligging van de mestbewerking nabij 
woningen en de gevolgen van het al dan niet 
toepassen van de maatregelen voor omwonenden. 

Bewerken van eigen mest op dezelfde inrichting
Voor mestbewerkingsinstallaties nabij een veehouderij waarbij minder 
dan 25.000 m3 eigen mest wordt bewerkt, geldt alleen de maatregel 
dat op-, overslag en bewerking van mest zo georganiseerd worden 
dat deze activiteiten niet in de open lucht plaatsvinden. De aanvoer 
van mest van andere (eigen) locaties wordt niet gezien als eigen mest. 
Ook deze maatregel geldt alleen indien de mestbewerkingsinstallatie 
onder het bevoegd gezag van de provincie valt.

Aanvullende regelgeving

De regels zijn een aanvulling op het (landelijk) bestaande beleid op 
het gebied van bijvoorbeeld geur, 
ammoniak, geluid, zoals opgenomen in: 
• het Activiteitenbesluit, 
• de wet Milieubeheer,
• de (regionale) beleidsregel van Waterschap Aa en Maas
 met betrekking tot het lozen op oppervlaktewater. 

Toelichting


