
 
 
 
 
 
 
          22 mei 2016 
 
Vragen ex artikel 41, n.a.v. persbericht over de komst van mestverwerkingsfabriek naar Oss. 
 
Aan het college van B&W, wethouder Wagemakers. 
 
Geachte wethouder, 
 

Op vrijdag 20 mei j.l. hebt u een persbericht over de mogelijke komst van een 
mestverwerkingsfabriek naar Oss uitgestuurd, dat ter kennisgeving ook naar de gemeenteraad is 
verzonden.  

In het persbericht lezen wij:   
"OOC Terminals neemt mogelijk de mestverwerking op zich voor MACE. De provincie Noord-Brabant en de 
gemeente Oss hebben deze partijen aangemoedigd samen te werken. MACE is een coöperatie van boeren 
die samen hun mest wil verwerken en daarbij een locatie in Landhorst voor ogen hebben. OOC Terminals 
heeft nu ook hiervoor een vergunning in Oss aangevraagd."  
  
"De provincie wil dat grootschalige mestverwerking bij voorkeur op bedrijventerreinen terecht komt in plaats 
van in het buitengebied.  Als de vergunning voor OOC Terminals definitief afgegeven is, gaan de plannen 
van MACE in Landhorst niet door. Dit hebben alle betrokken partijen met elkaar afgesproken. Sinds haar 
aantreden als gedeputeerde Agrarische ontwikkeling is Anne-Marie Spierings in gesprek met alle 
betrokkenen. Ze raakte steeds meer overtuigd dat de grootschalige mestverwerker niet thuishoort in 
Landhorst, mede vanwege grote maatschappelijke onrust. Bij een zoektocht naar een alternatief kwam OOC 
Terminals als beste optie uit de bus" 
 
"De provincie neemt binnenkort een besluit over de ontwerp-beschikking voor de mestverwerking van OOC 
Terminals. Spierings: “De provincie en de gemeente Oss staan achter dit initiatief in Oss.” 
 

Gezien de grote maatschappelijke onrust die eerder in Landhorst is ontstaan, heeft de PvdA-fractie 
grote zorgen over de komst van de mestverwerkingsfabriek naar Oss. Het mag dan in de ogen van 
de gedeputeerde zo zijn dat deze fabriek beter past op een industrieterrein dan in het 
buitengebied. De risico's m.b.t. volksgezondheid en stankoverlast zijn zo mogelijk nog groter, 
omdat de mestverwerkingsfabriek nu in de nabije omgeving van dicht bevolkte woongebieden 
wordt gebouwd. 
 
Bij de PvdA-fractie roept dit dan ook veel vragen op. 
 
1. Van wie is het initiatief uitgegaan om de beoogde mestverwerkingsfabriek naar Oss te halen? 
2. Waarom heeft de gemeente Oss de partijen OOC Terminals en MACE aangemoedigd om 
    samen te werken? Ziet het college de beoogde fabriek graag naar Oss komen en zo ja waarom? 
3. Heeft het college kennis genomen van alle maatschappelijke onrust die er in Landhorst is 
    ontstaan en van de inhoudelijke bezwaren die er waren tegen de komst van de   
    mestverwerkingsfabriek? Zo ja, welke afweging heeft het college gemaakt t.a.v. de 
    gezondheidsrisico's en de maatschappelijke onrust die er ook in Oss zou kunnen ontstaan? 
4. Waarom heeft het college besloten om aan de komst van een mestverwerkingsfabriek mee te  
    werken, zonder de gemeenteraad daarover vooraf te informeren en te betrekken in de 
    afwegingen? Nu heeft de raad dit moeten vernemen via een persbericht. Is het college bereid  
    om de mogelijke komst van de mestverwerkingsfabriek eerst voor te leggen aan de raad? 
5. Is het college bereid om het lopende debat over mestverwerking in de provincie af te wachten 
    alvorens een besluit te nemen over de vestiging van een mestverwerkingsfabriek in Oss? 
 



 
 
 
 
 
6. Hoeveel en welke soorten mest gaat de beoogde fabriek verwerken? 
7. Welke geurbelasting gaat de mestverwerking in Oss veroorzaken? 
    Blijft dit binnen de huidige normen voor geurbelasting op nabij gelegen woonwijken of worden 
    deze met de komst van de mestverwerkingsfabriek overschreden? 
8. Welke risico's brengt het verwerken van besmette mest met zich mee m.b.t. verspreiding van 
    zoönosen en/of andere ziekteverwekkers. Het is immers bekend dat mest veel ziekteverwekkers  
    kan bevatten, zoals bijvoorbeeld de Q-koorts bacterie in de mest van geiten.  
    Tot welke afstanden valt de verspreiding van zoönosen uit de te verwerken mest te verwachten?  
    Zijn deze risico's al geinventariseerd en zo ja welke technische beheersmaatregelen worden er  
    getroffen om de risico's voor de volksgezondheid tot een minimum te beperken? 
9. Op welke afstand (hemelsbreed) komt de mestverwerkingsfabriek te staan van de nieuwe wijk 
    Horzak, rand Schadewijk (Neerveldstraat/ Kuipers Rietbergstraat) en de dorpskern Macharen? 
10. Uit de informatie blijkt dat de provincie binnenkort een besluit neemt over de  
      ontwerpbeschikking voor de mestverwerking van OOC Terminals. Waarom is de provincie in 
      dit geval het bevoegd gezag? 
11. Wat wordt de milieu-categorie van de beoogde mestverwerkingsfabriek? 
12. Bedrijventerrein Elzenburg is een milieu-categorie 5 bedrijventerrein. Maar is er destijds ook  
      rekening gehouden met de mogelijke risico's voor de volksgezondheid horend bij een  
      mestverwerkingsbedrijf? 
13. Is er ook rekening gehouden met cumulatie van de risico's van mestverwerking en de risico's 
      van o.a. fijnstof vanwege de veevoeder activiteiten op bedrijventerrein  Elzenburg? 
14. Is er al of wordt er nog een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld voor de beoogde fabriek  
      in Oss?  
15. Is het college bekend met het "Herzien besluit op aanmeldingsnotitie-m.e.r." van de provincie 
      (d.d. 22 maart 2016), voor de beoogde fabriek van MACE in Landhorst?  
      In par. 1.7 van het Herzien besluit wordt de noodzakelijkheid van een MER onderbouwd 
      en in par. 1.8 wordt geconcludeerd "dat er sprake is van een project dat belangrijke nadelige 
      gevolgen voor het milieu kan hebben" ?  
      Zijn de risico's die in het Herzien besluit worden genoemd in Oss soortgelijk als voor de 
      beoogde fabriek in Landhorst? 
16. Maakt een MER deel uit van het verlenen van de milieuvergunning? 
17. Wordt de GGD om advies gevraagd m.b.t. de milieuvergunning? 
18. Hoe wordt m.b.t. de milieuvergunning het proces van inspraak en de mogelijkheden tot het 
      maken van bezwaar georganiseerd? 
19. Worden er inloop- en informatiebijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden? 
20. Wordt aan wijk- en dorpsraden advies gevraagd over de mogelijke komst van de  
      mestverwerkingsfabriek? 
 
 
 
Wij zien een spoedige beantwoording van deze vragen tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de PvdA fractie, 
 
Iris van Dinther; 
 


