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Geachte Statenleden, geacht College,
De berichten over de zoektocht van de provincie naar locaties voor grootschalige
mestbewerking verontrusten ons zeer. In het Land van Cuijk hebben we de onrust
gehad rond een eventuele vestiging van MACE in Landhorst. In het Land van Cuijk
zijn al meerdere grote verwerkingsinstallaties van mest. De situatie rond de kruising
van de N264 en N277 is er een die het meest in het oog loopt en flinke overlast
geeft. De reacties vanuit de bevolking bij de procedure rond MACE laten zien dat de
grenzen van wat mensen kunnen verdragen en tolereren bereikt zijn. Nog meer
mestfabrieken is vanuit oogpunt van volksgezondheid en leefbaarheid
onverantwoord. Mestfabrieken zijn niet welkom in het Land van Cuijk.
Na het bestuderen van de notitie reikwijdte en detailniveau als voorbereiding op de
milieueffectrapportage namen onze zorgen toe. Hier worden politieke keuzen
gemaakt die ten koste gaan van de gezondheid en de leefbaarheid van
omwonenden. Als er al centrale mestverwerking zou moeten plaatsvinden dan dient
die op de zwaardere bedrijventerreinen gelokaliseerd te worden. Juist dat wordt bij
de NRD niet als uitgangspunt genomen. Waardoor locaties waar op korte afstand
woonhuizen die geen bedrijfswoning zijn in aanmerking kunnen komen. Daardoor
worden de belangen van gezinnen verwaarloosd en zelfs geschaad.
Brabant kiest met mestfabrieken voor meer stank en meer nadelige effecten op
volksgezondheid en milieu. Scheiden bij de bron van de dikke en dunne fractie levert
minder schadelijke emissies. Door te kiezen voor mestfabrieken houdt de provincie
de foute werkwijze van het op één locatie brengen van rottende drijfmest in stand.
Erger nog: de ontwikkeling van een betere verwerkingsmanier wordt erdoor
gehinderd.
Centrale mestbewerking is nu al op veel plaatsen het geval. Uit die praktijk leren we
dat er nadelige milieueffecten zijn, voor de bodem en emissies. Daarnaast is er
transportoverlast en blijkt het fraudegevoelig. Het onderzoeken naar geschikte
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locaties voor centrale bewerking is in feite het handhaven of uitbreiden van de
bestaande situatie. Dat staat dwars op het ontwikkelingen naar kringlooplandbouw
waarbij mestverwerking helemaal niet nodig is en waar we naar onze overtuiging
naar moeten streven.
Als alle mest op de bedrijfslocatie gescheiden wordt, zijn er juist géén of een totaal
ander type centrale bewerkingslocaties nodig. De bedrijfslocatie is immers per
definitie een bestaande locatie.
Onze conclusie is dat de opzet van de NRD de weg vrij maakt voor nieuwe centrale
bewerkingsinstallaties. Die zullen maatschappelijk ongewenst zijn en veel weerstand
oproepen, zeker ook in het Land van Cuijk.

Met vriendelijke groet,
Jan Reijnen, secretaris MLvC
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