Advies Deskundigenpanel Veehouderij
Betreft: Aanvullende vraag.
Advies inzake het verzoek van OOC beheer BV aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om
af te wijken van de Beleidsregel Volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties NoordBrabant.
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Vraag: Martijn van Geilswijk, Provincie Brabant. Ontvangen per email op 11 februari 2019.
Op 19 november 2018 heeft het DpV advies uitgebracht over gelijkwaardigheid. Inmiddels is er een
vraag gerezen naar aanleiding van verzoek 2 waarover advies is uitgebracht.
In het advies staat dat optie 1 gelijkwaardig wordt geacht (alles aanvoeren en afvoeren in
gesloten containers). Optie 2 zou gelijkwaardig kunnen zijn, mits de luchtafzuiging correct
plaatsvindt. OOC/MACE gaat er bij optie 2 vanuit dat aanvoer en afvoer plaatsvindt in gesloten
containers en/ of afgezeilde vrachtwagen plaatsvindt. Aangezien het panel bij optie 2 alleen een
voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de afzuiging gaat OOC/MACE er vanuit dat het panel
heeft geoordeeld dat aanvoer en afvoer ook in afgezeilde vrachtwagens mag plaatsvinden. Ook
wanneer het bedrijf optie 1 toepast. M.a.w. ten aanzien van stofemissies naar de lucht maakt het
geen verschil of mest wordt vervoerd in een afgesloten container of in een afgezeilde
vrachtwagen.
Mijn vraag is nu of het panel daadwerkelijk heeft geoordeeld dat beide manieren van vervoer
gelijkwaardig zijn.
Antwoord: Deskundigenpanel Veehouderij.
Het panel heeft geadviseerd (DPV 2018-001, 19 november 2018) om het verzoek om af het
afwijken van de beleidsregel Volksgezondheid en mestbewerking, zoals voorgesteld door OOC
beheer BV, onder meer toe te staan voor:
Meststroom A, optie 1, Op- en overslag van gesloten containers met vooraf
gehygiëniseerde vaste mest.
Meststroom B, optie 1, Op- en overslag van gehygiëniseerd mestproduct van de
mestverwerking vanuit de opslaghal in gesloten containers en vervolgens op- en overslag van de
containers naar vrachtwagens, binnenvaartschepen en/of treinwagons.
Het panel is van mening dat afgezeilde containers kunnen worden beschouwd als gesloten
containers. Zolang de container gesloten blijft, -in dit verband: het zeil over de container blijft- , is
verspreiding van ziektekiemen via luchtstromen niet waarschijnlijk.
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