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Geacht College, 
 
In onze provincie woedt een hevige discussie over weer nieuwe locaties voor 
mestfabrieken. Tijdens de mestdialogen, waar ook onze vereniging in 2015/16 
nadrukkelijk bij betrokken was, is afgesproken dat mestfabrieken alleen op 
industrieterreinen een plek zouden krijgen. Dit onder de nadrukkelijke voorwaarde 
dat het bij zou dragen aan een kringlooplandbouw. Of men zich aan die laatste 
belofte heeft gehouden is nog maar de vraag. Maar ook de eerste belofte aan de 
burgers lijkt met voeten getreden worden door het huidige provinciebestuur. Immers, 
nu wil men ook de mogelijkheid geven tot mestfabrieken in het buitengebied, zelfs 
zonder het uitsluitend criterium van een afstand tot de dichtstbijzijnde woning. 
 
Dat wij als Milieuvereniging Land van Cuijk nooit een aanhanger zijn geweest van 
deze end-of-pipe oplossing mag duidelijk zijn. En naast het feit dat dit geen oplossing 
is voor de problematiek, die de te intensieve veehouderij veroorzaakt, is de 
weerstand groot. Hierbij zijn stank en transport de trefwoorden. Fraude laten we 
gemakshalve buiten beschouwing. Maar er is meer: 
 

1. Als de tekenen niet bedriegen, staan we voor een drastische inkrimping van de 

veestapel. Wanneer is onbekend, maar de teloorgang van de biodiversiteit, de 

aankomende verwoestende klimaatverandering, de teloorgang van de bodem en de 

verdroging dwingen ons daartoe. En als er dan in het Land van Cuijk een heleboel 

mestfabrieken staan met een tekort aan mest, dan is de volgende bestemming 

industrieel…… overal in het buitengebied. 

 

2. Ook vanuit de agrarische sector komen geluiden om af te zien van mestfabrieken. 

Deels omdat de maatschappelijke weerstand groot is, maar ook nog om een andere 

reden. Men streeft naar mestverwerking op bedrijfsniveau door middel van scheiding 
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en omgekeerde osmose. Ook dit is een end-of-pipe oplossing en geen fundamentele 

oplossing; echter, de schade is dan beperkt wanneer het zgn. bruine goud niet meer 

voorradig is. En als deze ontwikkeling zich doorzet, dan drogen ook de mestfabrieken 

op.  

Wij verzoeken U het gezegde regeren is vooruitzien in de praktijk vorm te geven en 
geen nieuwe mestfabrieken toe te staan. 
 
 
Met veel belangstelling zien we uw reactie tegemoet.  
 

 

 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Reijnen, secretaris MLvC 

 
 

 


