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De berichten over de zoektocht van de provincie naar locaties voor grootschalige mestbewerking verontrusten 
ons zeer. Wij zijn bang dat ook de gemeente Deurne op het lijstje van potentiële locaties staat. De stankoverlast 
door de intensieve veehouderij is in Deurne gigantisch. Twee mestfabrieken aan de rand van de bebouwde kom 
van Deurne zorgen nu al voor grote overlast voor veel inwoners. Nog meer mestfabrieken is vanuit oogpunt van 
volksgezondheid en leefbaarheid onverantwoord. Mestfabrieken zijn niet welkom in Deurne.  
 

Na het bestuderen van de NRD-mestbewerkingslocaties namen onze zorgen toe. Hier worden politieke keuzen 
gemaakt die ten koste gaan van de gezondheid en de leefbaarheid van omwonenden. De NRD garandeert niet 
dat locaties met huizen op korte afstand afvallen. Daardoor  komen gezinnen in de knel. Hun belangen worden 
verwaarloosd. 
 

Brabant kiest met mestfabrieken voor meer stank en meer nadelige effecten op volksgezondheid en milieu. 
Daarmee blijft de provincie in het vieze verleden hangen. Rottende drijfmest in plaats van het scheiden van de 
dikke en dunne fractie bij de bron. Scheiden bij de bron levert minder schadelijke emissies op. Kiezen voor 
mestfabrieken hindert deze ontwikkeling. 
 

De Gemeente Deurne heeft op 30 oktober 2019 een zienswijze ingediend op de NRD. Deze zienswijze is nog 
steeds actueel. Enkele citaten hieruit:  
˗ Zo lang er van wordt uitgegaan dat alle mest op de bedrijfslocatie gescheiden, vergist en/of bewerkt wordt, 

zijn er juist géén, minder of een totaal ander type centrale bewerkingslocaties nodig. De bedrijfslocatie is 
immers per definitie een bestaande locatie.  

˗ Het onderzoeken naar geschikte locaties voor centrale bewerking is in feite het handhaven of uitbreiden van 
de bestaande situatie. Dit met alle nadelige milieueffecten op de bodem, transportoverlast, emissies en 
fraudegevoeligheid. Hierbij denken we dat dit systeem onvoldoende prikkels bevat om nieuwe 
verdienmodellen te laten ontstaan die bijdragen aan de kringlooplandbouw  

˗ De opzet van de NRD kan worden geïnterpreteerd dat de weg vrij wordt gemaakt voor nieuwe, juist 
ongewenste, centrale bewerkingsinstallaties.  

 

Kortom: in Deurne zijn mestfabrieken niet welkom.  Het aanwijzen van locaties voor mestfabrieken in onze 
gemeente zal op veel weerstand stuiten. 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Vereniging Stop de Stank Deurne 
Maria Berkers (voorzitter)       

Afschrift aan: Gemeenteraad en College van B&W Deurne 
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