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Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Mestbewerking en risico’s volksgezondheid
Met een schrijven van 18 december 2018 heeft Stichting Brabants Burgerplatform de raad en het
college vragen gesteld over de implementatie van ‘Beleidsregel Volksgezondheid en
Mestbewerkingsinstallaties Noord-Brabant’ die de provincie op 17 april 2018 heeft vastgesteld.
In dit schrijven wordt gesteld dat grootschalige mestverwerking een groot negatief effect kan hebben
op de omgeving. Bij bewerking van mest zonder emissiebeperkende maatregelen worden bioaerosolen uitgestoten, die een risico vormen voor de volksgezondheid.
Er bestaat maatschappelijke zorg over gezondheidsrisico’s van mestbewerking, die door de provincie
Noord-Brabant wordt onderkend in de voornoemde ‘Beleidsregel Volksgezondheid en
Mestbewerkingsinstallaties Noord – Brabant’. Deze beleidsregel heeft voor zover bekend nog geen
navolging gekregen in de gemeente Uden. Hierdoor zijn omwonenden van grootschalige
mestbewerkers niet beschermd tegen de uitstoot van virussen, bacteriën, endotoxinen en andere
ziekteverwekkers.
De fractie van UdenPlus heeft hierover de volgende vragen aan het college van burgemeester en
wethouders:
1.

In welke mate is binnen de gemeente Uden sprake van grootschalige mestverwerking,
zoals in de brief wordt bedoeld?

2.

In welke mate is er op dit moment sprake van een gezondheidsrisico?

3.

In welke mate is de GGD betrokken?

4.

Wat is naar de mening van het college de impact van de beleidsregel van de provincie?

5.

Welke stappen is het college voornemens te zetten c.q. heeft inmiddels gezet met betrekking
tot deze beleidsregel? En, is het college voornemens het advies van Provincie Noord-Brabant
op te volgen en de beleidsregel over te nemen in het belang van de volksgezondheid?
En zo ja of nee, waarom wel of niet?
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1. In welke mate is binnen de gemeente Uden sprake van grootschalige mestverwerking, zoals in de
brief wordt bedoeld?
Binnen de grenzen van de gemeente Uden is er één mestbewerkingslocatie die gerealiseerd en actief
is. De desbetreffende locatie valt onder het bevoegd gezag van de provincie Noord-Brabant en
daarmee is de “Beleidsregel Volksgezondheid en Mestbewerkings-installaties Noord-Brabant”
vastgesteld op 17 april 2018 van toepassing op deze locatie. Verder is er voor één
mestbewerkingslocatie in de gemeente Uden een vergunning in het verleden vergund voor
mestbewerking, maar deze is nooit gerealiseerd. Voor deze locatie zijn er nieuwe
ontwikkelingen/plannen beoogd en in die nieuwe beoogde ontwikkeling is er geen
mestbewerkingsinstallatie gepland.
2. In welke mate is er op dit moment sprake van een gezondheidsrisico?
Op dit moment zijn de risico’s voor de volksgezondheid binnen de gemeente Uden voortkomend uit
mestbewerkingsinstallaties gering. Binnen de gemeente Uden is er sprake van één actieve
mestbewerkingslocatie en de vergunning voor deze mestbewerkingsinstallatie is afgegeven door
provincie en de controle op deze locatie wordt namens de provincie door de ODBN gedaan. Verder
spelen er geen bijzonderheden voor deze locatie.
Vraag 3 In welke mate is de GGD betrokken?
Bij de vergunningverlening van de (enige) mestbewerkingsinstallatie (deze valt onder provinciaal
bevoegd gezag) in Uden is de GGD niet betrokken geweest. Dit is conform provinciaal beleid. Bij de
vergunningverlening is er gekeken naar de milieuaspecten Geur en Luchtkwaliteit en er is gekeken of
de mestbewerkingsinstallatie aan andere toen geldende wet- en regelgeving voldeed. Deze
beoordeling doet de ODBN namens de provincie. Er is hier niet naar het aspect volksgezondheid
gekeken.
In het geval dat de gemeente Uden het bevoegd gezag is voor het verlenen van een milieuvergunning
dan dient de initiatiefnemer in kaart te brengen wat de concrete milieugevolgen zijn van de
individuele mestbewerkingsinstallatie. De beoordeling van de milieuaspecten in het
vergunningsverleningsproces wordt voor de gemeente Uden beoordeeld door de ODBN. Voor het
specifieke milieuaspect volksgezondheid wordt er een advies/rapport gevraagd van de GGD. Dit is een
onderdeel van het proces van besluitvorming binnen de gemeente Uden.
Vraag 4 Wat is naar de mening van het college de impact van de beleidsregel van de provincie?
De opgestelde beleidsregel “Beleidsregel Volksgezondheid en Mestbewerkings-installaties NoordBrabant” is in het leven geroepen om de emissie van stofdeeltjes (deze stofdeeltjes worden gezien als
de verspreider van dierziekten) bij mestbewerkingsinstallaties zoveel als mogelijk te reduceren.
Gezien het feit dat er in binnen gemeentegrenzen van Uden maar één locatie met een actieve
mestbewerkingsinstallatie aanwezig is, is de desbetreffende beleidsregel van de provincie van kracht
op alle huidige mestbewerkingsinstallaties die nu in Uden in bedrijf zijn en dat heeft een positieve
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impact op de volksgezondheid.
Vraag 5 welke stappen is het college voornemens te zetten c.q. heeft inmiddels gezet met betrekking
tot deze beleidsregel? En, is het college voornemens het advies van Provincie Noord-Brabant op te
volgen en de beleidsregel over te nemen in het belang van de volksgezondheid? En zo ja of nee,
waarom wel of niet?
Binnen de gemeentegrenzen van Uden is er één mestbewerkingsinstallaties actief en die valt onder het
bevoegd gezag van de provincie en daarmee is de nieuwe beleidsregel van de provincie van kracht op
deze locatie. Er is voor de gemeente Uden geen directe noodzaak om zich te committeren aan de
beleidsregel van de provincie. Daarnaast zijn er in de huidige situatie een zeer gering aantal (één
namelijk) mestbewerkingsinstallaties actief binnen de gemeente Uden en de verwachting is niet dat dit
snel zal veranderen wat de noodzaak voor een grootschalige algeheel geldend beleid vast te stellen
gering maakt. Het is wenselijker gezien het geringe aantal om maatwerk te leveren bij
vergunningverlening van eventuele toekomstige mestbewerkingsinstallatie binnen de gemeente Uden,
die onder het gemeentelijk bevoegd gezag vallen. Bij deze maatwerkafweging kan uiteraard de
gemeente Uden het toetsingskader van de provincie (die opgesteld is in de nieuwe beleidsregel)
leidend laten zijn. De milieuaspecten en daarmee tevens het aspect volksgezondheid zijn bij de
afweging van een vergunning een belangrijk wegingsfactor en hierbij wordt de GGD betrokken. Mocht
er in de toekomst een situatie ontstaan dat er meerdere vergunningsaanvragen binnen komen voor
mestbewerkingsinstallaties die onder het bevoegd gezag van de gemeente Uden vallen, dan kan er
altijd nog de afweging worden gemaakt om het beleid van de Provincie over te nemen.
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