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Onderwerp: Mace mestverwerking

Geachte leden van provinciale staten van de provincie N oord-Brabant,
Tijdens de raadsvergadering van 28 mei jongstleden heeft de raad van de gemeente Boekei
gevraagd om u zijn standpunt kenbaar te maken ten aanzien van de plannen rondom de
vestiging van een mestverwerking door Mace aan De Quayweg te Landhorst. De gemeenteraad
van Boekei kan de locatiekeuze van Mace voor de oprichting van een mestverwerkingsinstallatie
aan De Quayweg in Landhorst niet ondersteunen en roept de leden van provinciale staten van de
provincie Noord-Brabant op om niet mee te werken aan de voorgenomen oprichting van deze
industriële mestfabriek door Mace op deze locatie in Landhorst.
Wij vragen derhalve of u de volgende punten in overweging wil nemen:
De locatie aan De Quayweg te Landhorst is zeer dicht tegen de kern van Venhorst
gelegen. Het voornemen leidt tot veel maatschappelijke onrust en heeft een grote impact
op de leefbaarheid en imago van de kern Venhorst. Een dergelijke grootschalige,
industriële vorm van mestverwerking past in onze ogen niet in een landelijk gebied en in
de nabijheid van de bebouwde kom van Venhorst. In onze ogen hoort een industriële
mestfabriek thuis op een bedrijventerrein dat geschikt is voor ministens milieucategorie 4
en waar de infrastructuur en overige randvoorwaarden zodanig zijn, dat de exploitatie op
een verantwoorde wijze kan plaatsvinden en er in geval van calamiteiten adequate en
veilig kan worden geopereerd.
Voor wat betreft de gezondheids- en veiligheidsrisico's voor de inwoners van de
omliggende kernen dient het voorzorgsbeginsel te worden toegepast, dit wordt
bekrachtigd op pagina 13 in het advies mestverwerking (2014) opgesteld door de
Provinciale Raad Gezondheid Brabant en het volgende citaat pag. 4: "de beoogde
mestverwerker MACE zou een capaciteit van 500.000 ton mest krijgen en daarom alleen
op een locatie met industriële bestemming kunnen plaatsvinden".
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Daarnaast speelt de kans op cumulatie van gezondheidsrisico's door
mestverwerkingsinstallaties in reeds door intensieve veehouderij overbelaste gebieden.
Mestverwerkingsinstallaties komen in een gebied bovenop de al aanwezige intensieve
veehouderijen en de daarbij horende kans op gezondheidsrisico's. Bovendien kan
centrale mestverwerking in een gebied een aanzuigende werking hebben, omdat meer
grote bedrijven zich in die directe omgeving gaan vestigen, ook dit is een vorm van
cumulatie.

Deze oproep zullen wij op verzoek van de gemeenteraad ook sturen naar gedeputeerde staten
van de provincie Noord-Brabant, het college van burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad van Sint Anthonis.
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