Geachte raad
Wij, als actiegroep tegen de komst van de mestfabriek hebben vernomen dat
Provinciale Staten de komst van de mestfabriek wil forceren.
Omdat we een beperkte spreekrecht hebben, hebben we ter ondersteuning een white
paper opgesteld. Hierin vinden jullie argumenten waarom er een duidelijk signaal
tegen de mestfabriek moet worden afgegeven.
Daarom willen we de gemeenteraad dan ook met klem verzoeken dit white paper
jullie volledige aandacht te geven.
Een aantal punten uit dit white paper wil ik graag uitlichten.
Allereerst de gezondheidsaspecten
Stankoverlast
Zoals geconstateerd is door de bestuursrechter werkt de te installeren biofilter niet
tegen de stankoverlast.
Het is door middel van onderzoeken bewezen dat stankoverlast tot
gezondheidsproblemen kan leiden.
Regelmatige stankoverlast veroorzaakt de volgende klachten:
• vaker verkoudheid en
• meer hoesten.
Mensen die stankoverlast ervaren hebben last van
• duizeligheid,
• maagpijn,
• buikpijn en
• obstipatie.
Verder kan regelmatige stankoverlast leiden tot chronische stress. Klachten die
voortkomen uit chronische stress zijn o.a.
• slapeloosheid,
• angst en
• depressies.
Verder ervaren mensen een
• verminderde kwaliteit van leven,
• moeheid en
• wordt het sociale leven aangetast.

Tussen de 2 en 4% van de Osse bevolking ervoer in 2010 al ernstige hinder van
geuroverlast door bedrijven en industrie. Dit zal alleen maar meer worden.
Vrachtverkeer
Elk jaar moet er 500.000 ton aan mest vervoerd worden. Dat zijn 48 maximaal
beladen vrachtwagens per dag. Dat is gelijk aan een vervuilende uitstoot van 480
personenauto’s per dag oftewel op jaarbasis ruim 125.000 auto’s! Deze vervuilende
uitstoot bestaat uit fijn stof en stikstofdioxide.
Dit houdt in een toename van de fijn stof. En uiteraard een vergroting van de kans op
ongelukken.
Ook fijn stof zorgt voor een toename van gezondheidsklachten
Je moet aan de volgende gezondheidsklachten denken:
• een verminderde longfunctie,
• toename van luchtwegklachten,
• toename van astma aanvallen en
• een verhoogde gevoeligheid voor infecties.
Fraude
De afgelopen weken zijn we in Nederland opgeschrikt door de mestfraude en Beerput
Nederland. Het laat zien dat bedrijfsleven en overheid met elkaar verweven zijn in
het zoeken naar oplossingen van ons afvalprobleem. Frauduleus gedrag en zelfs
criminaliteit worden door bronnen binnen de overheid ontkent, bemoedigt en in de
doofpot gestopt.
Het is dus realistisch om met corruptie rekening te houden. Binnen de landelijke
overheid, maar ook de provinciale overheid en zelfs op lokaal niveau.
Met de komst van de mestfabriek vergroot je de kans op fraude en corruptie. Dat
risico en die verantwoordelijkheid kan en wil je niet nemen op een industrieterrein
dat tegen woonwijken aanligt.
Advies
De Provinciale Raad Gezondheid Brabant heeft een advies opgesteld met betrekking
tot mestverwerking en bewerking.
Een van de conclusies uit dit advies luidt als volgt:
“Grote mestverwerkingsinstallaties in een dichtbevolkt gebied zullen zoveel
gezondheidsrisico's met zich meebrengen, dat vanuit het voorzorgsprincipe hiervoor
niet gekozen zou moeten worden. “
Is Oss een dichtbevolkt gebied?

In het geheel genomen niet, maar ga je kijken naar de wijken in de directe omgeving,
dan zie je dat Schadewijk en de Vogelbuurt behoren tot de wijken met de hoogste
bevolkingsdichtheid. Vergelijkbaar met Amsterdam
Een andere conclusie uit het advies:
“Zowel ecologie als volksgezondheid zijn gebaat bij een substantiële verschuiving
van dierlijke naar plantaardige producten. Een dergelijke verschuiving zal een deel
van de sector economisch raken. Die lastige afwegingen horen bij een debat over
toekomstig voedselbeleid. Werk aan een balans vanuit het principe 'One health'
(mens, dier en omgeving).”
Met andere woorden, willen we een gezonde ecologie verkrijgen en zetten we
volksgezondheid op de eerste plaats, dan moet de intensieve veehouderij plaats gaan
maken voor grondgebonden biologische producten
Het wordt tijd dat de Provinciale staten naar haar eigen gezondheidsraad gaat
luisteren.
Daarom pleiten wij voor een duidelijk en eensgezind NEE NOOIT als signaal naar
onze eigen burgers en de provinciale overheid. Er is geen ruimte meer voor een Ja
mits, houding.
Ik dank jullie voor jullie aandacht.

